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 סינכייצראפ-סטלַאהניא

 יי א עא טא או א טא רעבעגסױרַא יד ןופ
 20/ = == חיה חייח חיה היחח היד היחד טישה ךשח חיה רעסַאּפרַאפ ןופ טרָאװרַאפ
 19 -- גנַאל .ה ןופ -- ןעכירטש-רעטקַארַאכ רָאַּפ ַא -- ןייטשנייוו .ב

 .ןעטַאַאמש עטגינייארַאפ יד ןיא עיצַארגימיא עשידיא עטשרע יד

 ןינ ןיא ןעמוקעג ןענווו סָאװ ,ןעדיא גיצנַאװצ-ןוא-ןעביז עטשרע יד
 ןעוועג ךָאנ זיא קרָאי וינ ןעוו .םרעדנוהרחָאי ןעט-17.םעד ןיא קרָאו
 -ךיורטסע ,דנַאלשטייד ןופ עוצַארגומיא עשידויא וד -- .םַאדרעטסמַאדוונ

 -ומיא-ןעסַאמ רעשודוא רעד ןופ גנַאפנָא רעד -- .ןעליוּפ ןוא ןרַאגנוא

  -רהָאו ןעט-19 ןופ ןערהַאי רע-80 וד ןיא עטיל ןוא דנַאלסור ןופ עיצַארג

 -עמלַאב עשידוא עטשרע וד ןוא רעלדעפ עשידיא עטשרע וד .טרעדנוה

 עשידיא עטשרע וד סָאװ -- .אקירעמַא ןיא ןעטנַאקורבַאפ ןוא טעבָאל

 ןוא טייצ עטשרע יד טבלעגרעביא ןעבָאה דנַאלסור ןופ ןעטנַארגימוא

 8/ .ןעירטסודניא-לעדַָאנ וד ןיא ןיירַא ןענייז ןעדוא יוזַא יוװ --- .אקירעמַא

 ןעבָאה ןערהָאי רעניצכַא יד ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא יד ױזַא יו

 ,אקירעמא ןיא ןעבעל א טכַאמעג

 רעגילָאמַא רעד ףיוא ןעסַאג יד ןוא רעזייח יד ,ןעגנוניואוו יד ,רעּפעש יד
 עשיריא עטשרע יד ןופ ןעבעל םעד ןופ סענעצס ןוא רעדליב---.דיַאס-טסוא
 49 .טרעדנוהרָאי ןעגירָאפ ןופ ןערָאי רע-80 יד ןיא רעטייברַא-ןעטנַארגימיא

 .סנַאינוי-דיירט רענַאקירעמַא יד ןיא רעטייברא עשידיא עמשרע יד

 רעביא טימ אקירעמַא ןיא סנָאינוו עטשרע יד ןוא סקוורטס עטשרע יד

 ןופ גנודנירג יד ןוא ?רָאביול וװָא סטיינ, יד -- .קירוצ רהָאו טרעדנוה

 -טכַא ן'רַאפ גנוגעװַאב יד --- ."רָאבייל וװָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא , רעד

 ןוא ןעדיא --- .ןָאינוי רעכַאמ-ןערַאגוס וד --- .גָאט-סטיוברַא ןעגידנוטש

 רעקרָאו וינ יד ןיא ןעדיא עטשרע יד -- .ןָאונוו רעכַאמ-ןערַאגופ רעד

 -ַאגוס יוד --- .רעטייברַא עשידיא יד ןופ סקיירטס עטשרע ֹוד -- .סנָאינווי

 08 -- .אקירעמַא ןיא ןָאונוו עשידיא עטשרע יד -- ןָאינוי רעכַאמ-ןעטער
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 יד ןופ ןעטנַארגימיא עשידיא יד ןעשיווצ "ןעלַאקידַאר, עטשרע יד
 רעטייברא רעשידיא רעד ןופ גנאפנָא רעד ןוא ןערהָאי רעגיצכא

 .אקירעמא ןיא גנוגעווַאב

 עשודיא ןופ גנולמַאזרַאפ עטשרע יד -- .ןעטסוכרַאנַא ןוא ןעטסילַאיצָאס
 .סַאנָאו רעדנַאסקעלַא ןוא שטיוועש ועגרעפ ---קרָאו ןונ ןוא ןעמסילַאוצָאפ
 סעיצקעל עשיוטסולַאוצָאס עטשרע וד ןוא ?ןויארַאפ-אדנַאגַאּפָארּפ , רעד ---
 ןוא עשירַאגנוא ,עשיסור ןופ ןענויארַאפ עטשרע וד -- .שודוא ףיוא
 -רַאפ רעטייברַא רעשידיא , רעד --- .ןעטסילַאיצָאס עשידיא רענַאיצילַאג
 רעטייברַא רעשידיא רעד רַאפ טנעמַאדנופ םעד טגעלעג טָאה סָאװ ,"?ןיוא
 יד ---.גנוגעװַאב רעמייברַא רעשידיא רעד ןופ ןערענָאוּפ וד --- .גנוגעוװַאב
 99 .טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ רעדליב ---.ןעגנוטויצ עלַאקידַאר עשודיא עטשרע

 .ןָאינוי ןעטסירָאכ-רעטַאעט ץשידיא יד

 ןופ ?רעטַאעט, רעד --- .אקירעמַא ןוא רעטַאעט ןעשודוא ןופ גנַאּפנָא רעד
 סָאװ ,יקסרַאב לארשי "גרוטַאמַארד ןוא רָאוטקַא , רעד --- .ןעטנַאטעליד
 השמ -- .ןָאונוי-רעדיונש רעד ןופ רעזוינַאגרָא ןַא ןערָאװעג רעטעּפש זוא
 ןעגעלפ סָאװ .ןעטסירָאכ עגילָאמַא יוד -- .ינַאּפמָאק-רעטַאעט ס'נַאמרעבליז

 ןעשידוא ןוא ןעגניז טנעװָא ןיא ןוא ןערַאגוס ייב ןעטייברַא גָאטייב

 | יד ןערָאװעג טעדנורגעג לַאפוצ ַא ךרוד זוא סע יוזַא וװ --- .רעטַאעמ

 128 22 הי זיי יהי יח היי שי זיי יח דשח ךשח זײ- == -- .ןָאֹונוו ןעטסירָאכ

 .ןָאינוי רעליּפשיוש עשידיא יד
 -רעטַאעט ןיוז ןוא ָאקסעלונגָאמ דנומגיז ןופ אקירעמַא ןיא ןעמוקנָא רעד
 "רעטַאעט לַאטנעירָא , ס'נַאמרעבליז -- ."ןערעטש , רעטיול ןופ .ונַאּפמָאק
 ."ןעקרַאמ , ןופ םעטסוס יוד--."זיוהדַארעּפָא ןעינעמור , ס'ָאקסעלוגָאמ ןוא
 גנודנירג יד -- .רעטַאעט ןעשידיא ןיא קוורטס רעפיורג רעטשרע רעד --
 סנָאינוי עשוידוא עלַא ןוא ןעטַאבעד עגיציה ---ןָאינוי-ןערָאיטקַא רעד ןופ
 גנודנירג יד --- .טינ רעדָא רעטייברַא ןענייז ןערָאיטקַא יד וצ ,םעד ןעגעוו
 רעשידֹוא רעד ןופ סרעשודענעמ יד -- .לוסנואק-רעטַאעט םעד ןופ
 198 --- = == היי ייה החה הי יי היא יש יש היא יח יז == .ןָאינוי-ןערָאיטקַא

 .ןאיני רעצעזטפירש עשידיא יד
 .אקירעמַא ןיא טּפַאלקשעג לָאמַא ןעבָאה רעצעזטפירש עשידיא יד יוזַא יו
 יד ןופ גנַאפנָא ןיא רעצעזטפורש עגינווא ןופ ןעכוזרַאפ עטשרע יד ---
 ףיוא ןעמָארגָאּפ יד -- .ןָאינוו ַא ןיא ךיז ןעריזינַאגרָא וצ ןערהָאי רע"ס0
 רעצעזטפירש ןעשידיא ן'פיוא גנוקריוו רעייז ןוא דנַאלסור ןיא ןעדיא
 רעצעזטפירש רעשידיא רעד ןופ רעדנירג עטשרע יד ---אקירעמַא ןוא ךַאפ
 -רַאפ יד --- .ךַאפ רעצעזטפירש ןיא ןָאינוו-סנָאיציזָאּפָא יד --- .ןָאינוי
 -טכַא ן'רַאפ קיירטס רעטמהירַאב רעד --- .סנָאינוי עדייב ןופ גנוגינייא
 -סיוא טָאה ןָאינוי רעצעזטפירש יד סָאװ --- .גָאט-סטיברַא ןעגידנוטש
 וטץ( א ראג א א א א א א .רעדילגמימ ערהיא רַאפ טפמעקעג



 ןופ ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייארַאפ יד ןופ גנודנירג יד

 .קרָאי וינ

 -- .1888 רחָאו ן'זיב טנָאונוו עשידוא וד ןופ דנַאטשוצ רעגירעוורט רעד

 -עסוול רָאבויל ןעששייד ןופ "םידיוב, ן'פיוא ץנערעפנָאק עשירָאטסיה וד

 "עג עשודוא עטגונווארַאפ , יד ןערָאװעג םעדנורגעג ויא סע ואוו ,םוא

 עטשרע יוד ןוא ץנערעפנָאק םענעי ןופ רעמענלווטנא וד --- ."ןעטפַאשקרעוװ

 טויברַא ערַאברעדנואוו יד --- .ןעטפַאשקרעוװעג יד ןופ ןערַאטערקעפ ויווצ

 .ץנעטסוזקע רהיא ןופ רהָאי ייווצ עטשרע יד ןיא ןעטפַאשקרעוועג יד ןופ

 ףיוא ןעטפַאשקרעוװועג יד -- .סנָאינוי עוינ עלופ ןופ גנוריזינַאגרָא וד --

 גנַאפנָא רעד --- .לַאנָאוצַאנרעטניא ןעשיטסולַאיצָאס ןופ ןעסערגנָאק וד

 148 --- = == == .קלָאפ ןעשידיא ןופ עטכישעג לעטיּפַאק םעיינ ַא ןופ

 .םנָאינוי טריזינַאגרָא ןעבָאה רימ ױזַא יו

 יָאמַא טגעלפ ןעמ סָאװ ,סעדעריןָאונוי יד ןוא "ןעגנולמַאזרַאפנעסַאמ , וד

 ךרוד טגעלפ ןעמ ּווזַא יו --- .רעמייברַא יד רַאפ ןעטלַאה ןערהָאו עגול

 יד -- .גנולמַאורַאֿפ ַא ףיוא רעטייברַא יד ןעפורנעמַאזוצ ןעריטנולָאוװ

 "רַאפ ךיז ןעגעלפ ךַאפ ןעדעי ןופ רעטייבוַא עשידיא יד ואוו ,ןעסַאג

 רעטקַארַאכ רעד --- .סלוקס-גנוטנעד וד ןוא ?קרַאמ-ריזח, רעד -- .ןעלמַאז

 ןוא ייצילָאּפ וד ,םימַאבעלַאב יד יוזַא יו --- .סקיירטס עגילָאמַא וד ןופ

 ףמַאק רעד --- .רעקוירטס עשידוא וד וצ ןעהיצַאב ךיז ןעגעלפ רעטכיר יד

 -- .ןעשוסלַאוצָאס ןוא ןעטסיִברַאנַא יד ןעשיווצ סנָאינוו עשוידיא וד ןּוא |

 טָאה יז סָאװ ,עלָאר יד ןוא ?גנוטויצ רעטייברַא, רעד ןופ גנודנירג יד

 יטּפווה יד -- .סנָאינוו עשידיא יד ןופ עטכישעג רעד ןיא טליּפשעג

 עטשרע עלופסקורדנווא וד ---גנוטווצ רעטייברַא , רעד ןופ רעטייברַאטימ

 -- -- .1890 רהָאו ןיא רעטייברַא עשידיא וד ןופ עיצַארטסנַאמעד יַאמ

 רעד ןיא גנוטלַאּפש עטשרע יד ןוא 1898 רהָאי ןופ סיזירק רעד

 | .גנוגעוַאב רעטייברא רעשידיא

 .גנוגעװַאב ןָאינוו-דיירט רעשידיא רעד ןיא ןערהָאי עטסשיטירק יירד יד

 עטסרהעמ יד טכַאמעג בורה טָאה סָאװ ,סיזירק רעשימָאנָאקע רעד --

 -עשָאס, רעד ןופ גנודנורג יד ןוא ןָאילעד לעינעד -- .סנָאונוו עשידוא

 וד סָאװ ,סנָאונוי-סנָאוצי זָאּפָא יד --- ."סנעיוולַא רָאבייל דנע דוורט טסיל

 רעד ןיא גנוטלַאּפש יוד -- .טעדנירגעג ןעבָאה "סנעוולַא, ןופ רערהיפ

 בילוצ ןעטּפַאשקרעװעג יד ןיא ןוא יוטרַאּפ רעטייברַא רעשיטסולַאוצַאס

 ןעטסילַאוצָאס עשידוא לייט רעטסערג רעד -- .סנָאינוו-טנָאוצוזָאּפָא יד

 106 -- 2-- היי יח ההש הק הי שש לה יש יע שש יש שש .ןע'נָאילעד ןעזָאלרַאפ



 ,"םטרעוורַאּפ , ןופ גנודנירג יד ןוא .ּפ .ל .ס רעד ןיא גנוטלַאּפש יד

 -- .סנָאינוו-טנָאוציזָאּפָא וד בילוצ .ּפ .ל .ס רעד ןיא ףמַאק רעסיורג רעד

 -רָאפ , רעד יוזַא יוו --- ."תמא , רענָאטסָאב רעד ןוא ?טַאלב דנעבא, רעד

 רעד ןיא גנוטלַאּפש עטייווצ יד -- .ןערָאװעג טעדנירגעג זיא "סטרעוו

 רעשיטסולַאיצָאס רעד ןופ גנודנירג יד ןוא סבעד .וו ןישזדוו -- .ּפ .ל .ס

 1899 ןופ ---ןעטפַאשקרעװעג וד ןופ גנוגונווארַאפ-רעדיװ יד ---.ויטרַאּפ

 --- .גנוגעווַאב רעטייברַא רעשידיא רעד ןיא עכַאּפע עיינ יד --- .1909 זיב

 עסיורג יד ןופ גנודנורג יד ןוא סקיורמס לַארענעג עשירָאטסיה יד

 16 היה היד הוד היד הוד הוד היד יד חוח החה היח הוח טחח יח חד .סנָאונוי עשודוא

 ןיא גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ ןערהָאי עטשרע יד
 .איפלעדאליפ

 ַא איפלעדַאליפ ןיא טעדנריגעג 1800 רהָאו ןיא ןעבָאה רימ יוזַא יװ

 ,ןַאהַאק .בא ןופ טסערַא רעד -- .ןעטפַאשקרעװעג עשידוא עטגינווארַאֿפ

 ןוא רהָאי ַא ףיוא ןערָאװעג טקושרַאפ זיא רעכלעוו ,סילוג ןוא ןיקטעמַאז

 "עגידרעייפ , -- .טיוקגימעט עשיטסילַאוצָאס רַאפ ןַאזורּפ גנוסנעמאימ

 סקיורמס עטשרע יוד -- .ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא ןענייז עבלעוו ,ןעגניטימ

 198 - - -- .אופלעדַאלופ ןיא רעטויברַא עשידוא ןופ סנָאינוי עטשרע יד ןוא

 יש ןיא גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ גנאפנָא רעד

 0 יי א א א ראג ר א טא ר ראג א טא אטא ראש ָאגַאק

 .דיירט ירענילימ ןוא ּפעק םעד ןיא סנָאינוי יד

 רעכַאמנעּפַאק ןופ ןַאינוי עמשרע יד ןוא קוורטסילַארענעג רעטשרע רעד

 ---/,םידוהַאי , עשטייד ןופ ןערָאװעג טרהופעג זיא סָאװ ,1874 רהָאו ןוא

 וינ וד סָאװ ,עיצולָאװער יד ןוא םעטסוס-ץיווש רעד ןופ גנוהעטשטנַא יד

 ןופ גנודנורג יד --- .דוורט-ןעּפַָאק ןיא ךיז טומ טכַארבעג טָאה ןישַאמ

 רעד -- .1887 רהָאו ןיא סרַאטיורעּפא ןעּפַאק ןופ ןַאינוי רעטשרע רעד

 ןופ גנַאגרעטנוא רעד ןוא קוורטסילַארענעג ?וולב-ולענ ,, רעשורָאטסיה

 "רַאנומָאק רעזירַאּפ; ַא -- .קַאז רעצרַאװש , רעד -- .ןָאונוי רעד

 -- .ןַאינוו רעכַאמנעּפַאק רעגיטציא רעד ןופ רעדנירג עטשרע וד ןעשיווצ

 ןופ ןָאשנעװנַאק-סגנודנורג יד --- .1898 רהָאו ןוא טוָאקאל-קיורטפ רעד

 ןעגעג קיורטס-לַארענעג רעד --- .דנַאברַאפ לַאנָאשענרעטנוא רעכַאמּפעק םעד

 והד ווָא סרעקריָאװ לעירטסָאדנוא , רעד טומ ףמַאק רעד --- ."ּפַאש ןעּפָא

 -ולימ רעד ןופ ןוא דיירט ירענילימ םעד ןופ עטכישעג וד --- ."דלריָאװ

 - .רָאבוול וװָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא רעד טימ ךוטכפ רעד -- .ןָאונוי ירענ

 209 -- .סנָאונוו ירענילימ ןוא רעכַאמנעסַאק יד ןופ ןעגנואוטפווא יד ---
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 רעדיילק-רענעמ רעד ןיא סנָאינוי-רעדיינש יד ופ עטכישעג יד
 .עירטסודניא

 וד ןופ קוורטסילַארענעג רעטשרע רעד ןוא סנָאונוו רעדוינש עטשרע יד

 --."ןושארה םדָא ןופ ןהיז, יד --- .1880 רהָאו ןיא רעדוונש רעקרָאו ןינ
 יד -- .עירטסודניא-רעדיונש רעד ןיא ןעטנַארגימיא עשודיא עטשרע יד

 .ןערהָאי רע-80 יד ןופ גנַאפנָא ןיא רעדיינש עשודוא ןופ סנָאינוי עטשרע

 .1884 -הָאו ןיא רעדיינש עשידיא ןופ קיירטסילַארענעג רעטשרע רעד --

 דעטיינוי, רעד ןופ גנודנירג יד ןוא ?סרָאלווט וװָא דנהרעדָארב, יד --

 ןופ ןוא 1896 ןופ סקוורטפ יד -- ./אקירעמַא וװָא סרעקרוָאו טנעמרַאג

 וד ןופ עטכושעג יוד --- .םעטסיסיץיווש רעד ןעגעג ףמַאק רעד --- .1

 "לודגה קוורטס, רעד -- .ךַאפ-רעדיינש םעד ןיא סנָאונוי ענעדושרַאפ

 ערהוא ןוא "דעטוומַאגלַאמַא, רעד ןופ עטכישעג יוד -- .1018 רהָאי ןופ

 קי א א א א א א א א א א טא א אראפ .ןעגנואוטפיוא

 ,אקירעמַא ןיא רעטייברַא רעדיילק-ןעיורפ יד ןופ םנאינוי יד

 רעקרָאו וונ וד -- .אקירעמַא ןיא סנָאונוו רעכַאמקֹוָאלק עטשרע יד

 קוורטס-לַארענעג רעד --- ."םידוהַאי , עשטייד יד ןופ ןָאינוי רעכַאמקוָאלק
 יד -- .םעטסופ-ץווש רעד ןעגעג ףמַאק רעד -- .1889 רהָאו ןוא
 ןוא גנוטלַאּפש יד ןוא "עטכישעג-אקוומַאשזד , וד --- .עבָאּפע-סעדנָארַאב

 סנָאינוי רעכַאמקוָאלק יד ןופ עטכושעג יד -- .ןָאונוו רעכַאמקוָאלק רעד

 -טסייוו יד ןופ סנָאונוו עשודיא עטשרע יד -- .טדעטש ערעדנַא וד ןוא

 -עג רעד --- .רעדיילק-ןעיורפ ערעדנַא ןופ רעטייברַא יד ןופ ןוא רעכַאמ

 --- .ןָאונוו סרעקרוָאװ טנעמרַאג סידיול לַאנָאשענרעטנוא רעד ןופ טרוב

 וד ןוע קיורטס-לַארענעג רעד ןוא 1008 רהחָאו ןיא קיורטס טיוװנָאב רעד
 -לַאורטסָאדנוא, וד טומ ףמַאק רעד -- .1907 רהָאי ןוא רעכַאמ-רעפור
 רהָאי ןיא רעכַאמ-שסיוו יד ןופ קיורמס רעשורָאטסוה רעד -- ."סעקינ

 עטשרע יד -- .1910 רהָאו ןיא עיצולָאװער רעכַאמקוָאלק יד --- .9

 דנַאלוװולק ןיא קוורטס-לַארענעג רעד --- .?לָאקָאטָארּפ, ן'רעטנוא ןערהָאו

 -רעדורב רעטשרע רעד ןוא ?רעפַא-שטיוורוה, יד -- .1011 רהָאו ןיא
 סדוג-טייהוו יד ןופ עיצַאזינַאגרָא וד --- .לַאנָאשענרעטניא רעד ןיא גירק
 וד -- .ןערהָאו-החמחלמ וד ןיא -- .רעטייברַאיַאנָאמוק ןוא רעּפַאר ןוא
 םידוול יד -- .1981 ןוא 1919 ,1016 ןערהָאי יד ןיא סקיײרטסילַארענעג
 רעד --- .רעטייברַא לעטנַאמנעגער יד ןופ ןָאינוי יד --- .ןָאונוי סרָאלייט
 רעקרַאי וינ יד ןופ קוורטסי-לַארענעג רעד -- .ןעטסונומָאק יד טומ ףמַאק
 810 -- --- -- .1999 ןופ קיורטס רעד ןוא 1090 רהָאו ןיא רעכַאמקוָאלק

 .םנָאינוי-רעקעב עשידיא יד

 -נידַאב עכולקערש וד --- .אקירעמַא ןוא ןָאינוי רעקעב עשידיא עטשרע יד
 טייברַאעג ןעבָאה רעטייברַא-רעקעב עשידיא יד עכלעוו רעטנוא ןעגנוג
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 גילָאמַא וד --- .טרעדנוהרהָאי ןעגירָאפ ןופ ןערהָאי רעיס0 יד ןוא
 ןָאינוי רעקעב עשידיא יד -- .קרָאו ןונ ןיא סנָאונוו-רעקעב עשידוא
 יָאמסיה רעד --- ./דלריָאו יהד וװָא סרעקריָאװ לעירטסָאדניא , וד ןופ
 רעגימצעי רעד ןופ עטכישעג יד -- .1909 רהָאו ןופ קיורטס רעשיר
 יד ןיא סנָאינוו-רעקעב עשידיא יד -- .500 לַאקָאל ןָאינוי רעקעב
 הש- הש= זייי היחה הח שחח תחת ךיחח ךחז טז טײז דחח ד-- == .טדעטש ערעדנַא

 .רעמייברא-רעירָאּפ יד ןופ ןאינוי יד

 -רעירָאפ רעטשרע רעד ןוא קרָאו וינ ןיא רעטייברַא-רעירָאפ עטשרע יד

 -רעירָאפ עשידוא ןופ סנָאינוי ענעדישרַאפ יד -- .1890 רהָאו ןוא קוורטפ

 -לַארענעג רעד --- .1912 רהַאי ן'זוב טריטסיוקע ןעבָאה סָאוװ ,רעטיוברַא

 -- .עירטסודניא-רָאפ רעד ןיא שינערהעקרעביא יד --- .1912 ןופ קיורטס

 רעד -- ./ןָאונוו סרעקריָאװ-רָאפ לַאנָאשענרעטנוא , רעד ןופ גנודנורג יד

 -סינומָאק עטשרע יד --- .1920 רהָאי ןופ קיירטס-לַארענעג רענערָאלרַאפ

 רעד -- .1098--1991 ןערהָאי וד ןיא ןָאונוו רעד ןיא טפַאשרעה עשיט

 -- .ןעטסינומָאק יד ןופ לַאפכרוד רעד ןוא ןָאינוי רעד ןופ גנַאגרעדינ

 ןיא רעדיוו ןעטסינוטָאק יד --- .1998--1924 ןערהָאי יד ןוא ןָאונוי יד

 רעד ןופ עצַאזינַאגרָאער יד ןוא קוורטס רעשוטסיונומָאק רעד --- .טכַאמ

 2 א א א א א א א א א טא טא ראק טא א ר א ר ראי

 .רעמײברַא-רעטנייּפ עשידיא יד ןופ סנָאינוי יד

 ןונ ןיא סרעטנייּפ עשירויַא ןוא עשמיוד וד ןופ סנָאונוו עגילָאמַא יד

 -נויּפ ווָא דוהרעדָארב, יד -- .סרעטנויּפ עשידיא עטשרע יד -- .קרָאו

 ןוא .ןָאונוי סרעטנייּפ ןָאשיירעטלָא רעד ןופ גנודנירג וד --- ."םרעט
 סרעגנעה-רעּפויּפ ןוא סרעטנייּפ לַאנָאשענרעטניא , וד --- .1910 רהָאי
 רעד טימ "לַאנַאשענרעטניא , רעד ןופ גנוגינויארַאפ יד -- .'ןָאינוו

 יי א א א א אטא א טא אבא ."סרעטנייּפ ווָא דוהרעדָארב

 .ןאיני םסרעכאמ קוביטעקאּפ יד

 ןַאונוי יד -- .קורוצ רהָאי 40 טומ רעכַאמ-לעטייב ןופ ןָאונוי עמשרע יד

 רעטייברַא יד סָאוו ,סקיורטס-לַארענעג עלַא טעמכ -- .רעדניק-לוקס ןופ

 -- .ןעריולרַאפ ייז ןעבָאה ,רהָאי 0 ןופ ףיול ןיא טרהופעג לָאמַא ןעבָאה

 0 א א ר א עא אמו אטא ר מא עא ר רעוא רע טאפ ךָאונ וו עיונ יוד

 .רעטיײיברַא סייק-טוס יד ןופ ןאינוי .יד

 -- .סקוורטס עגילָאמַא יד -- קירוצ רחָאו 28 טימ ןָאינוו עטשרע יד

 רעד ןופ דנַאטשוצ רעגיטציא רעד --- .0 ןופ קוירטס-לַארעגעג רעד
 טי יי יי טא אי רע אטא א א א עא א א א ר ירא אטא .ןָאינוו

424 

441 

408 



 .רעכַאמ קנָארט יד ןופ ןאינוי יד

 קוורטסילַארענעג רעד -- .1909 רהָאי ן'רַאפ רעטייברַא יד ןֹופ עגַאל יד
 + ֹוד ןופ עגַאל רעד ףיוא עדָאמ רעד ןופ גנוקריוו יד --- .1910 ןופ

 480 = = = -- היי יי היה שיח היי יש שי == == טשר-- --- ,רעכַאמ-קנָארט

 .רעכַאמ רעווקענ יד ןופ ןָאינוי יד

 יוװ --- .קירוצ רהָאו 40 טימ ךַאלדיימ רענַאקירעמַא 80 ןופ ןָאונוי ַא

 -רעווקענ ןופ ןָאינוו עשידיא עטשרע יד טעדנירגעג ךיז טָאה סע יוזַא

 עגנוי 900 יד ןופ קיירטס רעשירָאטסיה רעד --- .1900 רהָאו ןוא רעכַאמ

 רהָאי ןיא ,סייטקענ ויב טיײברַאעג ןעבָאה סָאװ ,ךַאלדיימ ןוא ךַאלגנוא

 -פַא יד -- .1011 ןיא ןוא 1009 ןיא סקיירטס-לַארענעג יד --- .6

 1918 ןופ -- .1018 רהָאו ןוא םעטסיסיגנוטקַארטנָאק רעד ןופ גנופַאש

 ןונ ןוא ןַאינוו רעכַאמ-רעווקענ רעד ןופ דנַאטשוצ רעד -- .1999 זיב
 482 = == זיי יח חוש יחח חיח היחח שחמ חד .טדעטמש ערעדנַא ןיא ןוא קרָאו

 .םרעבראפ ןוא סרענילק יד ןופ ןאינוי יד !

 "הרות-תחמש , עגילָאמַא וד --- .סרעיוד ןוא סרענולק עשידוא עטשרע יד

 491 -- -- -- -- -= .ןָאונוו רעגיטצוא רעד ןופ עטכישעג יד -- .ןָאינוו

 406 -- -- -- -- רעכאמ גנירּפס דעב ןוא ןעצַארמַאמ ןופ ןאינוי
 406 --- היה היד דיד חד קרָאי וינ ןיא רעטייברא-רעצלעס ןופ ןָאינוי
 800 -- ןעטפעשעג םדוג סערד לייטיר ןופ סקריולק יד ןופ ןָאינוי
 808 --- ה-= הי- יז= חי חיה היד ךיד יד סקריולק ירעסָארג ןופ ןָאינוי
 208 --- היה היח תחז ףיז דוד יד סרעטיעוו עשידיא יד ןופ ןָאינוי
 809 -- ה-- היה היד דײד חד רעכאמ סקאב-רעּפייּפ יד ןופ ןאינוי
 818 -- -= היד היד הוד דוד זד סרעברַאב עשידיא יד ןופ ןָאינוי
 606 -- -- -- -- רעטייברא-רעמסוש עשידיא יד ןופ סנָאינוי
 899 -- -- -- -- -- רעטייברא-רעכעלב עשידיא יד ןופ סנָאינוי
 6900 = == יי= היה יח היה יח רעטייברַא-ירעלושזד יד ןופ ןאינוי
 82/ --- -ה= היה טחח החח  דײד יד רעטייברא-רעשטוב יד ןופ ןָאינוי
 8951 -- -- קרָאי וינ ןיא רעביירש-סגנוטייצ עשידיא יד ןופ ןָאינוי
 284 == היה הי זי היה חחח היד רעדניבכוב עשידיא יד ןופ ןאינוי
 884 --- זיז דוד יד זד רעטמײברַא ירדנואל עשידיא יד ןופ סנָאינוי
 849 -- -- -- רעטייברא ןעזייא-דייסניא עשידיא יד ןופ ןָאינוי
 2544 == דח חחח טי הוד טיחח חשד ךײח סרעוויירד עשידיא יד ןופ ןָאינוי
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 עטעליוקעג-רשכ ןוא עגידעבעל ייב רעטײברַא יד ןופ ןָאינוי יד
 עץ א א א א א א ר א א א א א אפ תופוע

 248 = == י- זיי יז זיז האש = יד == == -- סנָאינוי עניילק
 849 = == = ייד יה יה == == == == סנָאינוי ענעגנאגעגרעטנוא

 .אקירעמא ןיא רעטײברַא עשידיא רוד רעיינ רעד

 ןעמוקעגרָאפ המחלמ רעד טניז ןעניוז סָאװ ,ןעגנורעדנע עגידריווקרעמ יד

 ןעבָאה רעטויברַא עשידיא --- .ןעבעל ןעשידיא רענַאקירעמַא םעד ןוא
 -- .עיינ ןיא ןעמוקעגנוירַא ןעניוז ןוא סדוירט עטלַא ערעייז ןעזָאלרַאֿפ
 884 --- = == היה יי היח י-ה == .סדיורט עשידיא-טינ ןיא רעטיברַא עשידוא
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 רעבענסױרַא יד ןופ

 רעטייברא עשידיא יד ןופ ןעננובעלרעביא ןוא ןעבעל רהָאי גיצפופ

 ,ןלַא .ךוב ןעזיד ןיא רעזעל םעד ראפ ךיז ןעקעלּפטנע עקירעמא ןיא

 ןעלערוטלוק ,ןעניטסייג םעד ןיא סערעטניא ןופ ןעוועג רָאנ זיא סע סָאװ

 ןיא ןעסַאמ רעטייברַא עשידיא עסיורג יד ןופ ןעבעל ןעשימָאנָאקע ןוא

 ,טנעבייצראפ ָאד טרעוו עקירעמא

 --- ,גנוגעוואב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד טינ זיא סע

 ַא טלעטשעגקעװַא אד טרעװ סע .רהעמ ןעניז ןעסיוועג ַא ןיא זיא סע

 ןופ רעדליב עגיברַאפ ,ןעבעל-רעטייברא רעגידעכָאק טרעדנוהרהַאי רעבלַאה

 .רעטײברַא-ןעטנַארגימיא עשידיא יד ןופ ףמאק ןוא טסגנַא ,ןעבערטש םעד

 "ייז ױזַא יװ ,ןערָאװעג טריזינַאנרָא סנָאינוי ערעזנוא ןענייז ױזַא יו

 -רַאפ עשימָאנַאקע יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןערָאװעג טרהיפעג סקיירטפס ןענ

 -גוכיירגרעד עניטסיינ ןוא עלערוטלוק יד ןעווענ ןענייז סָאװ ,ןעננורעסעב

 רע ,סָאד טסייוו ,ןייטשנייוו .ב ,ךוב םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד -- ,ןעג

 -עג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ ראטערקעס רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 -הֶאי עליפ רַאפ טמַא ןעניזָאד םעד ןעטלַאהעגנָא טָאה ןוא ןעטפַאשקרעוו

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג קיטש א רָאפ ןיילַא ךיז טימ טלעטש רע ,ןער

 גנוגעװַאב רעטייברא רעד טימ ןעמאזוצ זיא רע  ,גנונעווַאב רעטייברא

 ,ץכערק ןעדעי .טרעננוהעג רעטייברא יד טימ ןעמאזוצ טָאה ,ןעסקאוועג

 ןײלַא רע טָאה גנונעװַאב רעטייברא רעד ןופ ניז ןעדעי ,ץרעמש ןעדעי

 ,עטצוּפַאב טינ ,עכאפנייא ןיא רעביא ָאד סע טיג רע ןוא טבעלעגרעביא

 .רעטרעוו ערהָאלק

 טייקכילנעמ יד טינ טָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד

 זױלב .גַאלרַאפ-רעכיב םענענייא ןא ןעפַאש ןוא רעכיב ןעכענוצסורַא

 -עג, יד ןעבענענסױרַא ןוא םהאנסיוא ןא טכַאמענ רימ ןעבָאה לָאמ ןייא

 ץרעה ןופ ןעבירשעג ,"גנונעוַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ עטכיש

 רעדיוו רימ ןעכַאמ טציא .,1918 רהאי ןיא ןענישרע זיא עכלעוו ,ןיגרוב

 עשידיא יד; ךוב ס'ןייטשנייו .ב ןעבענסיורא ן'טימ םהַאנסױא ןא

 רימ סאוו ,ראפרעד זילב טינ סע ןעוט ריס ."עקירעמא ןיא סנאינוי
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 סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא רָאנ ,ןארעטעוװ רעזנוא ןערהע םעד ךרוד ןעליוו

 -לָאפרַאפ רעכלעוו ,לאירעטאמ רערַאבצַאשנוא ןַארַאפ זיא קרעוו ןייז ןיא

 .עקירעמא ןיא גנוגעווַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ עטכישענ יד טמָאק

 ןעשינעהעשענ עטסניטביו עֶלא טנעכייצראפ ןענייז ךוב ןעזיד ןיא

 ןעבלַאה ַא ראפ טעמכ עקירעמא ןיא ןעבעל-רעטייברא ןעשידיא םעד ןופ
 רעדעי ןופ עטכישענ עצרוק א ךיוא טלאהטנע ךוב רעד .טרעדנוהרהָאי

 רעניכַאפליפ רעד ןופ גנורעדליש א ךיוא יו ,ןאינוי רעשידיא רענלעצנייא

 עלא יד ראפ ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ טייקניטעט

 | | | .ןערהאי

 רע סאוו ,ראפרעד רעסאפראפ םעד ראבקנאד קראטש ןענייז רימ

 שירפ ייז ןעטלַאהעג ןוא ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעטקאפ עלַא יד טלעמַאזעג טָאה

 - .ןורכז ןייז ןיא

 טָאה רעכלעו ,ב ו| ש .ד ןופ טייברא עסיורג יד ןעצעש רימ

 . .ךוב םעד טריטקַאדער טייהנעבעגרעביא ןוא טסנרע ןעפיט טימ

 .קרָאי וינ ןופ ןעטפַאשקרעוועג ץשידיא עטגינייארַאפ

 ,רעטערקעס ,ןואטסנייפ .מ - יי

 .1999 ,1 טסוניוא ,קראי וינ
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 רעסַאּפרַאפ ןופ טרָאװרַאפ

 ןוא ןעגנובעלרעביא עניימ ןענעוו ךוב ַא ןעביירשוצנָא קנַאדעג ן'טימ

 ךיא רעכלעוו ןיא ,גנוגעוואב ןאינוי-דיירט רעשידיא רעד ןיא ןעגנורהַאפרע

 דוקעגנָא לעגניא רעגנוי םלַא ןיב ךיא ןעוו ,9 רהֶאי םעד טניז גיטעט ןיב

 ָארטעגמורא גנַאל ןופ ןיוש ךיז ךיא בָאה ,עקירעמא ןיא דנַאלסור ןופ ןעמ

 שנואוו-סנעבעל ןיימ זיב ,טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג רעבָא ךימ טָאה סע .,ןעג

 .ןערעװ טכילקריווראפ טנַאקעג ךילדנע טָאה

 ,"גנוגעװוַאב רעטייברַא רעשידיא רעד ןיא רהָאי גיצרעפ , ךוב ןיימ ןיא

 טרעדלישעג ךילכעזטּפױה ךיא בָאה ,4 רהָאי ןיא ןענישרע זיא רעכלעוו

 רָאנ בָאה ןוא עקירעמא ןיא ןעטסילַאיצַאס עשידיא יד ןופ טייקניטעט יד

 יד ןופ גנודנירג רעד ןעגעוו טלייצרעד ןעצרוק ןיא ךאלטיּפַאק רָאּפ ַא ןיא

 ,סנאינוי עשידיא

 "רהיפסיוא ןַא ןעבעג וצ טהימַאב ךיז ךיא בָאה רעבָא ךוב ןעזיד ןיא

 סנָאיני עשידיא יד ןופ טייקניטעט ןוא ןעבעל םעד ןופ גנורעדליש עכיל

 םנייה זיב גנודנירג רעייז ןופ ןָא גָאט ןעטשרע םעד ןופ עקירעמא ןיא

 .נָאט וצ

 םינ רעבָא טלַאהטנע "עקירעמַא ןיא סנַאינוי עשידיא יד, ךוב רעד

 רָאנ ,סנאינוי עשידיא יד ןופ ףמַאק ןוא ןעבעל םעד ןופ עטכישעג א זיולב

 טיײברַאעג ,טבעלעג ןעבָאה סע ױזַא יו גנובײרשַאב עכילרהיפסיוא ןַא ךיוא

 עשידיא עטשרע יד ןעבעל ןערענהעש ןוא ןערעסעב ַא ראפ טפמעקענ ןוא

 ךיוא יװ ,טרעדנוהרהָאי ןעגירָאפ ןופ ןערהאי רענ-80 יד ןופ ןעטנַארנימיא

 ערעטעּפש יד ןיא עקירעמא ןיא ןעמוקעג ןענייז סאוו ,ןעטנַארנימיא יד

 ,ןערהָאי

 -יארע עכילנעזרעּפ עניימ ןופ טהעטשאב ךוב ןופ לייט רעטסערג רעד

 עהייר ַא םהיא ןיא ןענַארַאפ רעבָא זיא סע .ןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנורענ

 םעניימעגלא ןופ ןוא ןעבעל-רעטייברא ןעשידיא ןופ עטכישעג ךעלטיּפַאק

 .עקירעמא ןיא ףמאק-רעטייברא

 -עמַא ןיא טרירגימיא ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא ?הָאצ עטסערג יד יװ ױזַא

 טזומעג ָאד ןערהָאי עטשרע יד ןיא ןעבָאה רעדנעל עדעדנַא יד ןופ עקיר
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 ןעבעל-רעטייברא ןעשידיא םעד ןופ עטכישעגנ יד זיא ,ּפַאש םעד ןעכַאמכרוד
 -עג ַא ךױא סָאמ רעסיורג א ןיא עקירעמא ןיא ףמַאק-רעטײברַא ןוא
 .עקירעמא ןיא קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ עטכיש

 . גנונעקרענַא ןוא קנַאד ןעכילרעניא ןיימ ןעקירדסיוא ָאד ליוװ ךיא
 ןעפלאהעג רימ טָאה רעכלעוװו ,ב ו ש .ד עגעלָאק ןוא דניירפ ןיימ וצ
 ,טריטקַאדער ךיוא םהיא טָאה ןוא ךוב םעד ןעלעטשנעמַאזוצ

 ,ראפרעד ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ךיוא קנַאד ךיא

 .ךוב םעד ןעבעגעגסיױרַא ןוא דובכ םעד ןָאטעגנָא רימ ןעבָאה ייז סָאװ

 .ןיימשנייוו .ב

 .1929 ,ילוי ,קרָאי וינ
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 ןעכירטש רעטקַאראכ רָאפ ַא -- ןייטשנייוו .כ

 שידיא לעקניוו ַא ןופ טלהעצרעד סאוו ,קרעוו ַא ָאד טגיל רעזעל ן'רַאפ

 -יצנייא ןעדעי וצ טנאקאב ,ךיז טכאד ,זיא סאוו ,אקירעמא ןיא ןעבעל

 עלַא טָאה ןעבעל-ןאינוי שידיא סָאד .טנַאקַאבנוא סע זיא ךָאד ןוא ,ןעג

 -ַארד סָאד  .גנוצַאשּפָא ןַא ןעטלעז ;"יטיסילבוּפ, ךס א ןעגָארקעג לָאמ

 ןעפַאשעג ךיז טימ ןעבָאה ןייֵלַא סנָאינוי עשידיא יד סָאוװ דליב עשיטַאמ

 טניימ סָאד סאוו ,ןעטנַארגימיא עשידיא יד ןופ ?עיצאזינַאקירעמַא, רעד ןיא

 יזא שימָאנָאקע ןעסאמ עשידיא יד ןופ גנוביוהרעד רעד ןיא עלָאר רעייז

 -עגפיוא טינ םענייק ןופ ךָאנ זיא ,לַאיצַאס ןוא לערוטלוק ,שיטילָאּפ יו
 אקירעמא ןיא טייז ,טרעדנוה-רחָאי רעבלַאה א ןיוש .ןעראוועג ןעלהַאמ

 םעד ןענעװ ןיא סָאװ ץֵלַא ..רעטייברַא עשידיא ךיז ןעריזינַאגרָא

 -ענ סע ןעבָאה עלא .סָאנ ן'פיוא ךעװעג ןיא ןעראוועג ןָאטעג
 -עג טָאה סע רעװ ,טגלָאפענכָאנ םע ןעבָאה עלא ,ןהעז
 סע טָאה'מ .ינעג ץנאג ןעטכַאבָאעב טנַאקעג סע טָאה ,טלָאװ

 -השודק א ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא'מ .טריקיטירק סע טָאה'מ ;טביולעג

 -עג טָאה סָאװ תובהלתה .טכָאקוצ-נימיוש ןעוועג זיא'מ ןוא ,םזַאיזוטנע
 ןייק .תוללק-םונהיג טימ ןעטלישרַאפ וצ וואורּפ א ןוא ,ןעלמיה ןעסיר
 ףיוא טָאהעג טינ טָאה ןעבעל ןעשידיא-שינאקירעמא ןיא לעקניוו רעדנא
 דניירפ .לעקניוואינוי רעד יו ,דייר ןוא דייר ןוא דייר ליפ יוזא ךיז
 וניאש , ןוא "םת, רעד ןוא ,טדערעג ןעבָאה םיאנוש ןוא ,טדערעג ןעבָאה
 תמאב ראפרעד רשפא זיא ,טרָאװ סָאד טָאהעג ךיוא ןעבָאה "לואשל עדוי
 -יפש ןעכיילג א סנאינוי עשידיא יד רַאפ ןעווערטסיימוצפיוא רעווש
 -עטַאמ יא רעסַאפרַאפ םעד ייב רימ ןעניפעג ,ָאד קרעװו ם'ניא לענג
 .רעלטסניק רַאפ ברַאפ יא ,רעשרָאפ-סטכישענ רַאפ ןעלאיד

 עכלעזא וליפא סָאװ ןופ סניוזא סעּפע ,קרעװ ם'ניא סעיינ ָאד זיא'ס
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 ןעבָאה ,ייז טימ טבעלענטימ ,סנאינוי יד וצ טנעהָאנ ןעוועג ןענייז סָאװ

 -- רעדנואוו א ןיא זיא רעזעל רעד .טסואוועג טינ ןופרעד

 -ןָאיני ןעשידיא ם'ניא טניפעג'מ סעיצַאוטיס ענידריווקרעמ עכלעוו

 לענש ױזַא ,ףיוא ךיז ןעקעד סע ךאלכירטש עכילדליב עכלעוו ! לעקריצ

 !קעדרעבױא םעד ןעהיצרעטנורַא טריבורּפ רעצימיא יו

 -- ןעניוא יד רַאפ טננעה עגַארפ ַא ןוא

 ,רחעמ ךָאנ ןוא ,ןעדיא ןָאילימ ַא זַא ,טקַאפ ַא ךילקריו סע זיא

 טימ ,אקירעמא ןיא םייה ַא טימ ךיז ןעגניטסעפַאב וצ געוװ רעייז ףיוא

 ןעננַאגעגכרוד ?2 םדוק ןענייז ,ןעבעל טנייווצרַאפ ןוא טלעצרָאװרַאֿפ א

 | ? סנאינוי ערעזנוא

 ןעּפיז וצ טינ טכוז --- ןייטשנייוו (דרַאנרעב) .ב --- רעסַאּפרַאפ רעד
 טכוז ;רעקירָאטסיה ןופ טצונעג טרעוװו סָאװ ּפיז ַא טימ ןעטקַאפ ענייז

 ; עירָאעט זיאסע-עכלעוו ַא ןעלקיװאוצסיורַא ךיז ןעלנילק וצ טינ ךיוא

 -רּפ רע ;ןעננורעדליש עשירעלטסניק ףיוא טינ רע טרידנעטערּפ יאדוא

 ןעלהעצרעד טריבורּפ ,תונורכז ענייז ןופ לכה-ךס א ןעהיצרעטנוא .טריב
 -ייטש ַאזַא ףיוא סע טוט רע רעבָא ;טרעהעג ,ןהעזעג טָאה רע סָאװ

 ןופ עטכישעג רעקיטש ענעטלעז טנעה ענייז ןעבעל ןעניפעג רימ זַא ,רעג
 ןיא עטכישעג עשידיא-שינאקירעמַא רעקיטש ,ןעבעל ןעשימָאנָאקע ןעשידיא
 .ןײמעגלַא

 ןייא .רעזעל ן'רַאפ ןעמָאנ רעיינ ןייק טינ ןייטשנייוו .ב זיא יאדוא

 טפירשרעביא ן'רעטנוא טכילטנעפערַאפ רע טָאה ,תונורכז ךיוא ,ךוב
 יִד טינ רעבָא ."אקירעמא ןיא גנוגעוואב רעטייברא עשידיא רהָאי גיצרעפ,

 .םלוע ןעסיורג ַא רָאנ ןוא ,םלוע ןַא ראפ טלעטשענרָאפ םהיא טָאה רעדעפ
 ןעשידיא-שינַאקירעמַא ם'נופ עטכישעג רעד ןיא טצירקעגנייא זיא ןעמָאנ ןייז
 -יװרַאפ וצ טינ ,ןעביירוצסיוא טינ טצירקעגנייא ; אפוג ןעבעלדןאינוי
 ;סנאינוי עשידיא יד ןופ רעיוב עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא רע .ןעש
 ידיא-שינַאקירעמַא רעד ןופ ןעגעוו-ץיירק עלַא ףיוא ןעננאגעגטימ זיא רע
 -עג רהיא טציא ךָאנ זיא רע ;ןיײמעגלַא ןיא גנונעװַאב רעטייברא רעש
 | | | .רעניד רעיירט

 .ױזַא רהָאי גיצפופ ךלַאב ןיוש

 רעד ןיא טנַאה ַא ןעבָאה לָאז רע ,טליּפשענוצ םהיא טָאה ?זמ רעד

 -ענ ןעטלַאהעג זיא עכלעוו ,גנולמַאזראפ רעשיטסילאיצַאס-שידיא רעטשרע
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 -רַאפ יד ,ןאהאק .בא וצ רבח רעד ןעוועג ןיא רע .אקירעמא ןיא ןערָאװ

 ,ןעפור וצ גנולמאז

 םענעי ןופ תודע רעגידעבעל ַא ,ָאזלַא ,זנוא זיא רעסַאּפרַאפ רעד
 ןעכלעוו ןופ גָאט םעד ןעטיירנוצ ןעפלָאהעג טָאה רע .נָאט ןעשירָאטסיה

 ם'נופ ןעבעל ם'ניא טייצ עשירָאטסיה ַא ןעבעוו ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ןענָאילימ ראפ םייח ַא סלא אקירעמַא ןעטיירנוצוצ --- קלָאפ ןעשידיא

 דָא ןופ תודע ןא ןייז וצ ןעבילברַאפ ױזַא םעדכָאנ ןיוש זיא רע .ןעדיא

 עשידיא עטשרע יד ,קיירטס רעשידיא רעטשרע רעד :"געט עטשרע , ךס א
 -ידיא ןוא םיטַאבעלַאב עשידיא ןעשיווצ טקַארטנָאק רעטשרע רעד ,ןאינוי
 עשיטסילאיצַאס א ןופ שטנערב רעשידיא רעטשרע רעד ,רעטײברַא עש

 | ,..יײטרַאּפ

 לעגניא רעסעדא ןַא ,1881-1882 ןערהָאי יד ןופ טנַארנימיא רעגנוי ַא
 רעד ןעוועג זיא ,רהעמ טינ ןוא ,סָאד ,רהָאי ןעטנעצעביז-ןעטנעצכעז ןיא
 רעשידיא רעד ןעשיווצ ןעמוקעג זיא ןייטשנייוו .ב ןעכלעוו טימ טרָאּפסַאּפ
 ןעמונעג ָאד ןעבָאה עכלעוו ,דנַאלסור ןופ ןעטנַארגימע ,ץנעגילעטניא
 עשידיא-שינַאקירעמַא ןא ןופ ןאד ןוא ,שידיא ףיוא םזילַאיצָאס ןופ ןע'מולח
 .ןעבירשרַאפ ןעוועג זיא טשינרָאג .טרָאּפסַאּפ רעגידעל א .גנונעװַאב רעטײברַא
 טליפעגנָא ןערהָאי יד ןופ ףױלרַאפ ןיא ,רעבָא ,םהיא טָאה רע .םהיא ןיא
 ןעמונעג טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה סָאװ ,סָאד רַאפ ץרַאה ליפ ױזַא טימ
 טעוװ ןעבעל רעטײברַא ןעשידיא רענַאקירעמַא ןופ עטכישעג יד זא ,ןעּפַאש
 .גנונעקרענא ענעטלעז ַא ןעמָאנ ןייז ייב ןעלעטשקעװַא קפס ןהָא

 -ָאט ןייק ןעועג טינ ןיא רע ;רערהיפ ןייק ןעוועג םינ זיא רע
 -רַאֿפ טינ טָאה רע ;ןעמַארנָארּפ ןייק ןעפַאשעג טינ טָאה רע ,רעבעג
 ייז ףיוא ןעפרַאװפױרַא טימ גנונעװַאב רעטייברא רעד ןופ םינינע טפיס
 -כײלַאב ןייק ,/ןמנרותמ , ןייק ןעועג טינ ךיוא זיא רע ; עיפָאזָאליפ ַא
 עקנילפ טימ ןערירווענַאמ וצ "?ארענעג, ןייק טינ ,רערהעלקרע ןייק ,רעט
 -ארט וצ "קינווָאנישט , ןייק טינ ןוא ,סעיצַאוטיס ענעדישרַאפ קינעטַארטס
 ןערהיר ךיז לָאז ןעמ זַא ןעביירטוצרעטנוא טימרעד "עדרַאקָאק, א ןעג
 םוש ןייק ןיא ןעװעג טינ ןיא ןייטשנייו ;רעכיג ןעגעװַאב ,רעלענש
 רעטיײברַא עשידיא ןעּפיט ענעדישרַאפ ןופ עערעלַאג יד עכלעוו עלָאר
 ןיא ננונעוואב רעטײברַא רעד ןיא טרָא ןייז .ןעזייוואוצנָא טָאה רערהיפ
 י --- גיטרַאנעגייא ןעוועג

 ..."קידצ , ם'נופ טֹרֶא סָאד
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 רעוו ןעמ ; ןעבילקעגסיוא טינ טרעוו ,טלהעוורע טינ טרעוו קידצ ַא
 ךיוא סע טכיירגרעד ןעמ ; גנומיטשּפִא ןא ךרוד ןעביוהרעד טינ םעד וצ
 ןעמ ;ןעטייקגיהעפ ןעלקיווטנע ךרוד ,ןערידוטש ךרוד ,ןענרעל ךרוד טינ
 .ןייז סע ףראד

2 

 ךַאלטעלב עטשרע יד ףיוא ךיז ןעשימ ןייטשנייוו .ב ןעמָאנ ן'טימ

 יד ןופ גנודנירג רעד ןופ ,םזינאינוי-דיירט ןעשידיא ןופ עטכישעג רעד ןופ

 ןַא ןעמונעג ןופרעד ךיז טָאה ;ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא עטגינייאראפ
 ,סלַאפנעדעי ,ןעק ,סיוא ןעמָאנ רעד טלהעפ ,רעטייוו סָאװ זא ,קורדנייא
 -ענקעווא ןומ ןייטשנייו .שלאפ רעבָא זיא סָאד .טּפיהענרעביא ןערעוו
 -רעטייברא ןעטריזינַאנרָא ןעשידיא ם'נופ רעטנעצ ם'ניא ןערעוו טלעטש

 -עג ןיא םזינאינוי-דיירט רעשידיא רעד תעב טייצ רעד ןופ ךיוא ןעבעל

 יד ןופ רעטערקעפ רעד ןעווענ זיא רע .,טכיולפיוא ןעלופ ןייז וצ ןעמוק
 ,1910 ןוא 1909 ןופ ןערהָאי יד ןיא ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטגינייארַאפ
 .ןיירַא ןערהָאי-חמחלמ יד ןיא זיב ױזַא ,1914 ןוא 1915 ,1912 ןוא 1

 ןעשידיא ם"ניא ןעסינגייארע עסיורג ןענעכייצַאב סָאװ ןערהָאי ןענייז סָאד

 .ןעבעל-ןאינוי

 טול טלייטרואעג ךילנהעוועג טרעוו םזינאינוי-דיירט רעשידיא רעד
 1909 רהָאי ןיא :עיגָאלָאנָארכ יד טהעג .ןעכאפ-לעדָאנ יד ןיא ןעגנוריסַאּפ
 -אטהענ-ןעזולב) "רעקיעמ-טסיעוו , יד ןופ קיירטס רעסיורג רעד ןעוועג זיא
 עשידיא יד .רעטכעט עשידיא רעדנעזיױט עליפ ןופ ךַאפ ַא ןאד ,(סניד
 -ַאבעלַאב א םייחרעד ןיא ,טנָארפ םוצ ןעמוקענ ןַאד זיא לעדיימ-רעטייברא
 "םייה רעטלַא, רעד ךָאנ טפאשקנעב יד ;ןירעדיינש ַא ָאד ,דניק שיט
 טָאה שינָאלָאכיסּפ ןוא שימָאנָאקע ;רעװוש ּפאש ןיא טייברַא יד ,שירפ
 סױרַא זיא ?עדיימ-רעטייברא עשידיא יד זא ענַאל ַא ןעפאשעג ,ָאזלא ,ךיז
 רעד ןיא גנואוש ַא וצ ןעמוקעג ןיא סע תעב עיניל רעטשרע רעד ףיוא
 רעד ןעמוקעג ןיא ןאד ןוא .םזינאינוי-דיירט ןעשידיא ם'נופ טייקגיטעט
 -לעטנַאמ-ןעיורפ) "רעקיעמ-קואלק , יד ןופ קיירטס ן'טימ ,1910 רהָאיי
 לעדנַאה ןוא ךַאפ ןעטסערנ םעד ןיא עיצולָאװער א ,קיירטס א ;(רעכאמ
 עיצולָאװער א ; טיובענפיוא טַאהעג טשרע-טָא ןעבָאה ןעטנַארנימיא סָאװ
 יד טרעדורוצ טָאה ,1911 ,םעדכָאנ רֹהֶאי רעד .ןעטַאטלוזער עסיורג טימ
 -יַארט, רעד :ןעבעליּפַאש ם'ניא עידעגַארט ַא ןעסאמ-סקלָאפ עשידיא
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 -ילקערש א ןיא ןעלַאפענ ןענייז רעדניק עגנוי ענילדנהעצ .רעייפ-?לעגנע

 ; רעצרעה טכָאקוצ טָאה עידעגַארט יד ;ןערָאװעג טנערברַאפ ,טיוט ןעכ
 ןעדעי ןעריזינַאנרָא וצ טעּפמיא רעכילכיילגראפנוא ןַא ןעמוקעג זיא'ס ןוא

 רהָאי םוצ טרהיפענוצ טָאה'ס .סנעבעל-רעטייברא ןעצישַאב וצ ףיוא ךַאפ

 טימ ןוא ,(ןעלטנַאמ ענרעטופ) "דיערט-רָאפ , ןיא קיירטס ַא טיסמס 2

 -לָאפ רעד .רעדיינש-רענעמ יד ןעריזינַאנרָא וצ עיצַאטינַא רעסיורג רעד

 -ַאטינַא רעד ןופ טאטלוזער םעד ןעזיוועג ןיוש טָאה ,1918 ,רהָאי רעדנעג
 קיירטס ןיא ןעוועג ןענייז רעדיינש-רענעמ דנעזיוט טרעדנוה וצ בורק .עיצ
 -לעדָאנ ערעדנַא .,ןײלא ייז טינ ןוא .סנאינוי גיטייצכיילג גידנערימרָאפ
 -סיימ) רעטייברא ,גנודיײלקַאב-ןעיורפ ןופ ןעגנולײטּפֶא ענעדישראפ ,ןעכַאפ
 ,רעדיילק-רעטנוא ייב ,שעוו ייב (ךַאלדיימ סנעטסיימ ןוא עגנוי רָאנ סנעט
 -עג ךיוא ןענייז ,ןעכַאז עשרעדניק ייב ,סעזולב-ןעגרָאמ ייב ,ןעצריש ייב
 ןיא זיא'ס ןוא .סעיצַאזינַאגרָא גידנערימרָאפ ייברעד ,קיירטס ןיא ןעוו

 עשנעיורפ יײלרעלַא ןופ ךאפ רעסיורג רעד ןעמוקעגפיוא ךיוא טייצ רענעיו
 -ייברא יד ךיוא ןוא ,(סעסערד) סעדָאמ עגילדנהעצ ןיא רעדיילק-רעביוא
 ןיא ןעיורפ ,רענעמ ןוא ןעיורפ ןופ שימענ ַא) ךַאפ םעד טָא ןופ רעט
 רַאפ ןיוש גידנעבָאה ; קיירטס ןיא ןעוועג ןענייז ,(טנעצָארּפ ןערעסערג ַא
 -אזינַאנרָארעטסעװש א ,ןעננורהַאפרע עכנַאמ טימ עיצַאזינַאגרָא ןַא ךיז
 ם'נופ ןעלייט סלַא ןעמַאזוצ ,רעכַאמ-קואלק יד ןופ ןָאיני רעד וצ עיצ
 עכלעוו ,"ןאינוי סרעקריִאװ טנעמרַאג סידיעל לאנָאשענרעטניא, דנַאברַאפ
 -ךַאֿפ ךָאנ ןוא ךָאנ רעביא ןעגנוליײטּפָא טימ טײרּפשעג ןיוש ךיז םָאה
 -יטרָאס עסיורג יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד ןוא .דנַאל ןיא םרעטנעצ
 -עננייא םזינאינוידיירט ןעשידיא ם'ניא תוחוכ ןוא סעּפורג ןופ גנור
 ; ןעמונעגרעדנַאנַאפ ךיז ןעבָאה רעבעג-סטייברַא טימ ןעגנוהיצַאב עטלעטש
 -ידנעטשרַאפ) ?לָאקַאטַארּפפ ם'ניא ךורברעביא םוצ ןעמוקעג זיא'ס
 -קואלק ם'ניא עיצַאזינַאגרָא-ןעטנַאקירבַאפ יד ןוא ןאינוי רעד ןעשיווצ (גנוג
 :.רעטייברַא ןעשיוצ ךַאמּפָא ַאזַא ךיז טָאה ןעכַאפ ערעדנַא ןיא ;ךַאפ
 -יא רָאנ ,ןעקיירטס וצ טינ ךַאמּפָא ןא) סעיצאזינַאגרָא-ןעטנַאקירבַאפ ןוא
 ; טקרַאטשעג דָארג (ןעלַאנובירט עשיאייטרַאּפנוא וצ םיכוסכס ןעזָאלוצרעב
 רעביא רענעלּפ ןוא ןעעדיא ןופ גנושַאטרעביא ןַא וצ טרהיפעג סע םָאה
 עשידיא ייב ןעבעל-סנַאיצַאזינַאגרָא ם'נופ טיירב ןוא גנעל רעצנַאנ רעד
 ןופ ביֹוהנֶא םעד טימ ,1914 רהֶאי רעד ןעמוקעג זיא סע ןוא ,רעטײברַא
 רעד ןיא ןעשינרעטנָאלּפ-ןעמעלבָארּפ ןעטרָאס עַּלַא ןופ עטכישעג רעד
 יד ןופ עיגָאלָאנָארכ יד טהעג ױזַא םִא ,גנוגעװַאב-רעטיײברַא רעשידיא
 עשז-יוו .טייצ רעסיורג רענעי ןופ ןעסינגייארעדןאינוי-דיירט עשידיא
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 יו ןוא ,ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןהעזענסיוא ןאד טָאה

 ? ןייטשנייוו ,ב ,םרָאפטַאלּפ רהיא ףיוא שנעמ רעד ןהעזענסיוא טָאה

 טָאה ,ץלַא וצ גנוהיצַאב עניד'תומימת ןייז ,טייטמורפ ס'ןייטשנייוװ

 | .ןעקריוו ןעמונעג ָאד

 טליפענסיוא ןאד טָאה סאוו םזילַאעדיא ןעסיורג ן'טימס טייז ייב טייז

 ךיוא ךיז טָאה ,ןעבעל-ןאינוי ןעטיירּפשעגסיוא-שירפ ם'נופ לעקניוו ןעדעי

 עכיירגלאפרע יד  .םזילאער רערעטכינ ַא ,םזיציטקארּפ א טראּפשעג

 "מיא ןַא טימ ןעגנאנעגנַא זיא סאוו סנאינוי ןופ יובפיוא רעד ,םקיירטס

 -עג ןעטלַאהעג טָאה טייקניטעט עטלעקיװעגרעדנַאנַאפ עצנַאג יד ,טעּפ

 "ידיא רעטרעדנאוועגנייא רעד ןופ ץרַאה יד ךיוא טשירפרעד ןוא טנַאּפש

 "םוי ןעוועג זיא'ס .ןעקלעוו ןעביוהעגנָא רעהירפ טָאה עכלעוו דנענוי רעש

 ןעבעליּפאש ן'רעביא ןעטיירּפש ןעמונעג ךיז טָאה טייקכילרעייפ א ;בבוט

 ראג ןעסערפוצ עקַאט ןוא ,ענרומכ ,יורג טקוקעגסיוא טייצ ַא טָאה סָאוװ

 ,טייקגיד-בוט-םוי יד .סעיציבמַא ,תומולח ,ןעגנובערטש ,ןעננונפָאה ךס א

 םייברא ,טכארבעג טָאה טייברא יד סָאװ תובהלתה יד ןעוועג זיא סָאד

 טָאה טייברא רעד ןיא רעבָא ;םזילאעדיא ןעסיורג א ןופ ןעבירטעגנָא

 טימ ,ןעטייקכילגעמ טימ ,ןעדנעטשמוא טימ ןענעכער טזומעג ךָאד ךיז ןעמ

 ,םרפב ןעכַאפ עשידיא יד ןיא ןוא ?לכב דנַאל ןיא טייקבילקריוו רעד

 זיא סָאװ ,םזיטַאװרעסנַאק ַא וצ ,ןעטייקטיהעגּפָא וצ טרהיפענ סע טָאה

 לעמָארטש א ןעסילפ ןעמונעג רעבָא טָאה ייברעד ;?יואוו ןוא טונ יאדוא

 ןעמ עכלעוו ךָאנ ןעטייקגידבוט-םוי עבלעזיד ןעכַאלסױא --- םזיניצ ןֹופ

 "רע םעד וצ ןעבָאה עכלעוו ןעטייקגיד'בוט-םוי יד ,טקנעבעג רעהירפ טָאה

 געמ ץלא , .ןעכאלסיוא אקוד טינ ןוא .טרהיפעג סנאינוי יד ןופ נלָאפ

 ַא רַאֿפ גיסַאּפ טינרָאג .קנאדעג רעדנעשרעה א ןעזיוואב ךיז טָאה ,"ןעמ

 "ראפ יד .קיטע עשיטסילאיצָאס א ,לַארָאמ רעטמיטשַאב ַא טימ גנוגעווַאב

 ,םיהראפ םזיניצ ןופ רעבָא ךיז טָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטגינייא

 ףאינוי עגנוי ראפ גנוניימ עכילטנעפע ןופ ?אווק ַא ןעראוועג זיא ןוא

 ןייז םימ יא ,שירפ ןעטלַאהעג לַאװק םעד טָאה ןייטשנייוו .ב .רעוט

 -סי לֵאיצ ַא ס -שידיא רעד ןופ תומימת רעד טימ יא ,תומימת רענענייא

 ןוא טכילרעהראפ לָאמ עלַא טָאה רע עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעשיט

 .סנאינוי יד וצ ןעטלַאה וצ טנעהָאנ רהיא טכוזעג גידנעטש

 םפֲא זיא רע  .רענגעג ענייז טַאהעג רַאפרעד טָאה ןייטשנייוו

 טנעקעג טינ רע טָאה קירוצ ףיוא תומחלמ עסייה .ןערָאװעג טכַאלרַאפ
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 "ייצ ןעטפַאשקרעװענ עשידיא עטגינייאראפ יד ןיא ךיז ןעבָאה .ןערהיפ

 -ָאה ייז ןוא ,עטרעווסנעשניוו ןייק טינרָאנ ןעטנעמעלע טלעמאזעג זייוונעט

 ןעבילבעג ,רעבָא ,זיא ןיילַא ןייטשנייו .טנאהרעביוא יד טָאהעג ןעב

 עטשניוועג יד טָאהעג רעוט עננוי ךס א ףיוא טָאה סָאד ןוא ,גיד'תומימת

 .גנוקריוו

 ייאה יד ןופ רעדור םייב ןייז וצ ?רונ ס'ןייטשנייוו ןעווענ זיא סע

 -עג טָאה עיצארגימיא עשידיא יד ןעוו ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייא

 ןעמוקעגפיוא ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא .טמָארטשעג ןוא טמָארטש

 עירטסודניא רהיא .ןעסקאוועג זיא קראי ןינ .,ןעכַאה עיינ רהעמ ץלא

 -ראפ יד ןיא רעטײברַא סלא ןיירַא ןענייז ןעדיא .טײרּפשעג ךיז טָאה

 וצ גנַארד רעד .עירטסודניא רעקראי וינ ןופ ןעננונייװצּפָא עטסנעדיש

 -פַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד סיורנ ןעוועג זיא עיצאזינַאגרָא

 ןייטשנייוו .ב .סנאינוי עיינ טריזינַאנרָא רדסכ ןוא טצונעגסיוא סע טָאה ןעמ

 .סנאינוי עיינ עלַא ןופ רעטָאפ רעד ןעווענ זיא

 -ייברא סעּפורג ןהעזעג סיוא-נָאט ןייא-נָאט ןעמ טָאה קסעד ןייז ייב
 וצ יוזא יו טלענקעג ייז טימ טָאה רע ןוא ,רעּפעש ןופ סעטימָאק ,רעט
 -ַָאז ייז ,לָאה ןעכלעוו ,ךַאפ רעייז ןיא גנולמַאזרַאפ עטשרע יד ןעפור

 -ריצ) "?יב-דנעה , טרָאס א רַאפ סאוו ,ןעמענ גנולמאזראפ רעד ראפ ןעל

 .ןעלייטוצ ךאפ רעייז ןופ רעטייברא עלא וצ ןעלָאז ייז ,(ראלוק

 רעטסעווש , -- הסונ ןעטנאקאב םעד טימ ראלוקריצ םעד טָאה רע
 -כָאנ ;ןעבירשענפיוא ןיילא -- ?!ןעריזינַאגרָא ךיז רימָאל ,רעדירב ןוא

 ףיוא רעּפעש יד ןופ ןעריט יד וצ ןעגנאגעג סעטימָאק עבלעזיד טימ םעד
 .ןעבעג ןעראלוקריצ יד ייז ןוא רעטייברא ןענעגעגַאב וצ

 -רַאפ ַאזַא וצ ןענייז טפָא ,ננולמַאזרַאפ רעד טימ ןעראוועג גיטרַאפ
 טימ ןוא טייל-עטימָאס עכילטע עבלעזיד יו רהעמ טינ ןעמוקעג גנולמאז
 ןוא ,ָאד זיא ןאינוי ַא זא טניימעג סָאד ןיוש טָאה ,ןייטשנייוו --- ייז
 -ראפ וצ יוזא יו ןענרעל ןעמונעג טייל-עטימָאק עבלעזיד טָאה ןייטשנייוו
 ,ךוב-ץנַאניפ א ןערהיפ וצ יוזא יוז ,גניטימ א ןופ לָאקַאטָארּפ א ןעביירש
 .ןעמעננָא לָאז ןעמ עיצוטיטסנָאק עכלעוו

 "יט עכילטנעכעוו יד וצ ןהעגנ ןעביוהעגנָא רע טָאה טשרע ןַאד ןוא
 ןוא .רהיא טעילוטעג ,רחיא טלעטרעצעג ;ןאינוי רעיינ רעד ןופ ןעגניט
 רעטייברא רעד ראפ חכ םעיינ ַא טעװעדָאה רע -- ךילקילג ןעוועג זיא רע
 .,.גנונעווַאב
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 -כָאנ ןענייז סע עכלעוו ןופ סנָאינוי טריזינַאגרָא ןייטשנייוו טָאה ױזַא

 רעטנוא ןעסקאוועג ןענייז ייז .סנאינוי עסיורג רָאג ןעסקַאװענסױרַא םעד

 .תומימת רעליטש ןייז ןופ החנשה רעד

 א טרהיפעגכרוד ךיוא ןייטשנייו טָאה רענייטש ןעליטש ַא ףיוא
 ןיא ןענייז ייז ןעוו ,רעדיינש-רענעמ יד ראפ טייברא-ספליה עכילרעדנואוו
 -רֶא טָאה רע .קיירטס ןעסיורג רעייז ןיא ןעוועג 1915 רהאי ןופ ביוהנָא

 -נינייאראפ יד .זייּפש ןיא רָאנ ,טלעג ןיא טינ ייז ראפ עציטש טריזינאג
 טנעפעעג סעילימַאפ-רעקיירטס יד ראפ טָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עט
 -יא ןעננאגעגמורא זיא ןייטשנייו .טלעג ןהֶא ןייּפש ןעגירק וצ ןעבלעוועג

 טױרב .רעקיירטס יד ראפ תובדניזייּפש ןענירק ןעטפעשענדזייּפש רעב

 -עב ייווצ יוװ ,ענעצס ַא קנעדענ ךיא .ןאינוי-רעקעב יד טלעטשעגוצ טָאה
 טירטס ןָאטנילק ןופ טיורב עלענעוו ַא טּפוטשעג ןעבָאה טייל-ןאינוי רעק
 ןופ טייז רעד ייב ;רעקיירטס ראפ בלעוועגדזייּפש ַא וצ טירטס דנערג ֹוצ

 ַא טנעלענוצ רע טָאה עלייוו עדעי ןוא ,ןייטשנייוו ןעגנַאגעג זיא עלעגעוו
 ןעוועג ךָאד זיא סע .עלעגעוו יד ןעּפוטש רעקעב ייווצ יד ןעפלעה וצ טנאה
 ףיוא טקוקעג ןייטשנייו טָאה טקנוּפדנַאטש-הוצמ ַאזַא ןופ .הוצמ א
 .גנונעוואב רעטייברא רעד ןיא סעלא

 טכער טימ רַאפרעד םהיא ןעבָאה ןעסַאלק ערעדנַא ןופ רעהעטשרָאפ

 טייקמירא רעשידיא רעד ןופ רעהעטשרָאפ ןעטכע םעד סלַא ןעמונעננָא

 -ענ ןוא רעזייה-טנעמענעט יד ןיא טייקמירַא עשידיא יד ,טייצ רענעי ןיא

 ןופ עיסימָאק א רַאפ ןעטָארטענפױא זיא ןייטשנייו .רעּפעש עטקיטש

 ןענייז סָאװ ןעקירבאפ ןעכוזרעטנוא וצ קראי וינ ןיא גנוריגער-טיעטס רעד

 -לװער רעד ןעוװעג זיא סָאד .ןערעייפ ןופ רהאפענ ַא ןופ טצישענ טינ

 -רעווָאנ רעד רעטעּפש ,טימס .לֵא .עידענַארט-"לעגנעיארט , רעד ןופ טָאט

 רעד ןופ טאדידנַאק טנעדיזערּפ א רעטעּפש ךָאנ ןוא ,קראי וינ ןופ רָאנ

 .עיסימָאק רעד ןופ רעדנעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא יײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד

 ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,סרעּפמָאנ ?לעומעס

 ןיהַא זיא ןייטשנייוו .עיסמָאק רעד ןיא דילנטימ א ןעוועג זיא ,רָאבייל

 רע .טסייו רע עכלעוו ןופ רעּפעש ןופ ןעלהעצרעד וצ ןערָאװעג ןעפורעג

 יד טדערעג טָאה םהיא ןופ .,קורדנייא ןענידריוקרעמ ַא טכַאמענ טָאה

 טרָאס א .טנַארנימיא-רעטייברא ןעזָאלפליה ם'נופ טייקנעכַארבעג עצנַאג

 עלָאר ַא טפָא טליּפש סָאד .טדערענסיױורַא םהיא ןופ טָאה השודק-רעטייברַא

 .רעקיטילָאּפ ערעטכינ רָאנ ייב וליפַא
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 ןעוועג זיא טייצ רענעי ןופ ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד

 ןוא גנורהאפהע ןעגירק ןצ סנאינוי עיינ ןופ ןעשנעמ עננוי ראפ עלוש א

 -עוואב רעטייברא רעד ןופ טיײקצנַאג רעד ראפ ןעלהיפעג טימ ךיז ןעּפאזנָא

 ,סנאינוי יד ןיא ןעמוקענניירַא ןענייז עכלעוו עטמאעב סבַאטש יד .גנוג

 ןעועג ןענייז "עלוש-ךעטפאשקרעוועגג יד טכאמענכרוד גידנעבָאה טינ

 עכלעזא וצ ךיז טָאה ןייטשנייוו .ןעשנעמ-סגנונעוַאב טינ ,ןעשנעמ-סדיירט
 עצנַאנ יד ;ןענַאטשרַאפ ייז טָאה רע .טלַאק ןעטלַאהרַאֿפ רעמיא ןעשנעמ

 טסואוװעג טָאה רע ;ןעפירנַאב טוג רע טָאה ייז םורא עגַאל עטסנערע

 ןופ ןעביוהעגסיורא גנולצולּפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעוט-ןאינוי עלא יד זא

 ,ןעגָארטעגסױרַא טנָארפ םוצ ךיז סקיירטס יד ךרוד ,עסַאמ רעפיורג רעד

 -רא עסיורג ַא ןעבָאה ייז .ךיז םורא סעיצַאוטיס עטרעטנָאלּפראפ ןעבָאה

 טימ ןעפמאק עכילנעט ןעבָאה ייז .ןערינילּפיצסיד ןוצ עסַאמ-רעטייב

 ןעדנעטשמוא עיינ יד רעטנוא רעווש ןענייז ןעפמַאק יד םיטַאבעלַאב

 -ןַאמ ןוא ,טריזינַאגרָא ןענייז עירטסודניא ןַא ןופ ןעלייט עסיורג ןעוו

 טימ ןהענוצנֶא רערעװש טּפָא זיא ,טריזינַאנרָא טינ ןעביילב ןעלייט עכ

 ןעצנַאג ןיא זיא עירטסודניא יד ןעוו ןאד יו םייברא-סנאיצאזינַאנרָא

 טײברַא-סנָאיצַאזינַאנרֶא רעד ןיא ןיירַא ןעמוק סע .טריזינַאגרָא םינ

 ,ןענארפ עכילטפעשעג ,ןעמעלבָארּפ-סנָאיצקודָארּפ :ןעמעלבָארּפ יילרעלא

 -נייװ .ןעשינרעטנָאלּפ עשינָאלָאכיסּפ ךס א ,ןעטפַאשנעדייל-ץנערוקנַאק
 ןעטכיראב ײלרעלַא ןעזעלעג טָאה רע ;טסואוועג טוג סָאד טָאה ןייטש
 ןיא ;ןעזעלעג רע טָאה ןעטכירַאב רָאנ טינ ןוא .טקורדעג ךיז ןעבָאה סָאװ
 -ימ ַא ןופ לָאקָאטָארּפ א ןיא ,ןאינוי א ןופ ןעזָאלעגסיורא ??ליב-דנעה, ַא
 -דיירט ןעלעיציפָא ןַא ןופ טכירַאב א ןיא ,"דרַאָאב טניִאשזד, א ןופ גניט
 רע סָאװ סָאד ןוא .סעויטַאמראפניא ןענופעג רעמיא רע טָאה ,לַאנרושז
 טָאה רע ;גנוטסולנ ַא טימ ןעמונענפיוא רע טָאה ,ןענופעג ןעטרָאד טָאה
 ; ןעטייווצ א וצ סיּפָא-ןאינוי ןייא ןופ סָאג ן'פיוא גידנעהעג ןעזעלעג סָאד
 -ַאב עכלעזַא טָאה רע .םייה ןייז ןיא ןעזעלעגרעביא סָאד לָאמא ךָאנ ןוא
 ןוא ןעמענדוצ-םייהַא ייז טייקכילטרעצ סיורג טימ ,טגיילעגנעמאזוצ ןעטכיר
 טָאה .רפס א ןייא טלעקיו דיא רעמורפ ַא יװ ,הור ןיא ןענעייל וצ ייז
 -ןרנ יד ,ןעשנעמ-סדיירט יד ןופ ןעטייקניטעט יד ןופ טסואוועג ןייטשנייוו
 -.ראפ א ןליפא ,ייז ראפ גנוצעשּפָא טָאהעג ןוא ,רעוט ןאינוי עיינ סעּפ
 טינ ייז ןוא םהיא ןעשיווצ זיא "דנוב-סעביל, ןייק רעבָא ,פהיפעג-סגנורהע
 .ןעוועג

 -יז ןיא טָאהעג ןעבָאה סאוו ,עכלעזַא ,ןעשנעמ- ס ננונעווא ב וצ
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 -ַאב טרָאפ רעדנַא ןַא טַָאהעג רע טָאה ,םינינע-סננוגעװַאב עניימענלא ןענ

 .עמירַאװ רחעמ ַא -- גנוהיצ

 טָאה סָאד -- גנונעװַאב רעטיײברַא רעצנַאג רעד טימ ןָאט ןיא ןייז

 .גנוגעװַאב רעטייברא רעד םורַא ןעשנעמ ןעדעי ןיא ןהעז טלָאװעג רע

 ןופ ןעננולמַאזרַאפךעטּפַאשקרעװעג עלַא ייב טלהיפענ סע טָאה'מ

 ,.טייצ רענעי
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 -ךָאפ ךיז טימ ןעבָאה ןעכַאפ-לעדָאנ יד זַא ןעניימ וצ תועט ַא זיא סע

 םזינאינוי-דיירט תעב ,םזינָאינוי-דיירט ןעשידיא ןעצנַאנ םעד טלעטשעג

 ןעבָאה ןעכאפ-לעדָאנ יד .ןעננאגענפיוא סיורנ יוזא ןעוועג זנוא ייב זיא

 רעבעג-סטייברַא ןעשיווצ ןעטקַארטנָאק רַאפ םעטסיס-ןעעדיא ַא טרעפילעג

 -רַא רַאפ ןעטכער עלַאטנעמַאדנופ ןעוועג ןענייז םעד ןיא .סנאינוי ןוא

 סָאװ סָאד ראפ סעיצוטיטסנָאק עצנַאג טעדליבעגנ ןעבָאה סָאװ רעטייב

 זיא ןעכַאפ-לעדָאנ יד ןיא .?עיטַארקַאמעד עלעירטסודניא , טפור ןעמ

 רעד ןעכלעוו ןיא סיוטשנעמאזוצ רעשיטַאמַארד רענעי ןעוועג טינ רעבָא

 -עמַא םעד ןענענענַאב םייב ןיירַא טזומענ טָאה םזינאינוי-דיירט רעשידיא

 -ַאשעג יו טעמכ ןענייז ןעכאפ-לעדָאנ יד .םזינאינוי-דיירט ןעשינַאקיר

 ייב ןעבָאה ייז ?ליפיו ףױא .ןעטנארניסיא עשידיא ןופ ןעראוועג ןעפ

 -נַארנימיא ןעוועג ךיוא ייז ןענייז ,םירבח עשידיא-טינ טאהעג טנַאה רעד

 -לוק רהעמ ַא ןעוועג ,רעדיוו ,זיא עּפורנךעטנארגימיא עשידיא יד ,ןעט

 יד ןענייז נָאװ רעלערוטלוק ןיא ךיוא רָאנ ,להָאצ ןיא רָאנ טינ .עלערוט

 -לעדָאנ יד ןיא טנעמעלע רעטסניטכיוו רעד ןעוועג ןעטנַארגימיא עשידיא

 זיא סע יװ רעכעה ליפ ןעוועג זיא דרַאדנעטס-סנעבעל רעייז ,ןעכַאפ

 ,ןעכַאפ-לעדָאנ יד ןיא םיפתוש ערעייז ןופ דראדנעטס-סנעבעל רעד ןעוועג

 ןעבָאה ןעטנַארנימיא עשידיא יד .סעּפורנעטעטילַאנָאיצאנ ערעדנַא יד

 -ענכַאנ ןענייז סעּפורנ-עטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא יד ;ןָאט םעד ןעבענעג

 רענַאקיר עמ ַא טימ .ןעבעליּפַאש ןעצנַאג ם'ניא ױזַא .ןעגנַאנ

 -לעדָאנ יד ןופ םזינָאינוי-דיירט רעשידיא רעד טָאה ,סלאפנעדעי ,ןעפירנַאב

 טימ ןעווענ ,רעבָא ,סָאד זיא שרעדנַא .טנענענַאב סָאװ-ניניײװ ךיז ןעכַאפ

 ןענייז ןעטנארגימיא עשידיא ןעלהָאצ עסיורג עכלעוו ןיא ןעכַאפ-יוב יד

 -נעּפרַאק , ,(רעריצעּפַאט) "רעגנעה-רעּפייּפ , ,(םרעברַאפ) "רעטניעּפ , ; ןיירַא

 -לַאטעמ יד טימ ךיוא ;(סעראילומ)} "רעיעל-קירב , ,(רעילָאטס) "רעט
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 -רַאפ ןענופעג ןעטנַארנימיא עשידיא יד ןיוש ןעבָאה ןעטרָאד  .ןעכַאפ

 סנָאיני יד ןוא .סנָאינוי עסיורג ןוא עירטסודניא עסיורג ַא :סעניט

 -תַאפרע רהָאי נילדנהעצ רֶאַּפ ַא טימ סעיצַאזינַאנרָא ןעוועג ןיוש ןענייז

 -ופענסיוא שינַאקירעמַא ןוא .ןעננורהאפרע רענַאקיר ע מא ,ןעננור

 םענַאב ןעצנַאג ם'ניא ,טסיינ ןיא ,יובענ ןיא :ןעװענ ייז ןענייז טמער

 ןעטרָאד ןעבָאה ןעטנארגימיא עשידיא יד .ןעננוניישרע ןוא ןעכַאז ןופ

 ןעבָאה ייז סָאװ ,םעד קנַאד ַא יא ,ןעכַאז וצ ןעסַאּפוצ ךיז טזומעג

 -ייז ?להָאצ ןיא סָאװ םעד קנַאד ַא יא ,סעטיובעגפיוא סעּפע ןענופענ ןיוש

 -ירעמא ץוח א .דנעבעג-ןָאט טינ ?ערוטלוק ןוא ,רענעלק ןעוועג ייז ןענ

 -ַאב ןענופעג ןעטרָאד ןעטנַארגימיא עשידיא יד ןעכָאה ,רעטײברַא רענַאק

 ,עפורג עשיטנארנימיא ַא ךיוא .רעטייברַא עשטייד ןעלהָאצ עדנעטייד

 ם'ניא .עפורגךעטנַארגימיא רעשידיא רעד ןופ רעכעה לערוטלוק רעבָא

 -תוסיוטשנעמַאזוצ ןעמוקענרָאפ ןעניז ךיז-ןעסאּפוצ ןופ סעצָארּפ

 ןליפא טָאה ,רעשידיא רעד ,דצ רעזנוא .עזייב רָאג-ןואדץנַאג טפָא .ןעג

 -נַא ןעשימָאנָאקע ןא ןענענענַאב רימ זא ןעשטייטסיוא טנעקעג
 -קרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ןעטייקיטעט .םזיטימעסימ
 םעד ראפ טייקניטכיו רעשירָאטסיה א ןופ ןעוועג ָאד ןענייז ןעטפַאש
 -ַאה ןעטייקניטעט ס'ןייטשנייוװ .,ללכ-ןעטנַארגימיא ןעשידיא ןעצנאג
 | .ןהעזעגנָא ?עיצעּפס ךיז ןעב

 רעייז ףיוא ,דרַאננַאװַא רעד ןעוועג ןענייז סעּפורג-רעטניעּפ עשידיא
 טלָאװעג טינ טָאה'מ .ןעטכאפעגסיוא ןערָאװעג ףמַאק רעד זיא ןעקור
 ןענייז ייז ןוא ,סדיערט יד ןיא ןעטנַארגימיא עשידיא ןייק ןעזָאלנײרַא
 -ענ זיא'ס  .סעיציזָאּפ ןעּפַאכרַאפ טיס ;ןיירַא ןענעלשעג טימ .ןיירא
 -יירגנָא יד סאוו רעוועג ןעבלעז ן'טימ דנַאטשרעדיװ ַא ,ץושטסבלעז ןעוו
 -ייברַא עשידיא ןופ סנאינוי טיובענ טָאה'מ .טעדנעװעגנָא ןעבָאה רעפ
 -רָאטינ רעדנעזיױט עשביה .םזיטַארעּפעס ןייק ןעוועג טינ זיא'ס .רעט
 ןופ ןעריט יד ןיא טּפַאלקעג ןעבָאה ייז .ןעבילקעגנָא ךיז ןעבָאה עטריזינַאג
 ערעדנַא יד טימ ךיז ןעשימסיוא .גנונעװַאב רעטייברא רענאקירעמַא רעד
 -ביולרע בוא ,רַאבזָאלרעד ביוא ,ךילנעמ ביוא סעּפורג-ןעטעטילַאנָאיצַאנ
 רעדנַא ןייק ביוא ,גיטיױנ ביוא רעדנוזַאב ןייז ;ןעבעגעג טרעװ שינ
 רעטייברא רענאקירעמא רעד טימ ,שרעדנַא יצ יוזא ;ָאטינ זיא הרידב
 רעדנעשרעה רעד ןעוועג זיא סָאד ;ןעדנובראפ ןייז ןעמ לָאז גנוגעוואב
 גנוגעװאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ ןעשנעמ עלעיציפָא יד .קנאדעג
 -עג ךיז ןעבָאה עכלעוו סעּפורגעטנַארגימיא יד ןעבָאה טייצ רענעי ןופ
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 יד יו יױזַא טקנוּפ ,ןהעטשרַאפ טנעקענ םינ ןעכַאפ-יוב יד ןיא טרַאּפש

 טנעקעג טינ ייז ןעבָאה גנוגעוַאב רעטיײברַא רעד ןופ ןעשנעמ עלעציפָא

 -נעמ עלעיציפָא יד רַאפ ןייז ןענעק ןעגנורהעלקרע ערעדנַא .ןהעטשרַאפ

 ןעגנורהעלקרע ערעדנַא ןוא גנונעוַאב רעטייברַא רעשידיא רעד ןופ ןעש

 -ַאב רעטייברא רענַאקירעמא רעד ןופ ןעשנעמ עלעיציפָא יד ראפ ןייז ןענעק

 -ורגןעטנַארגימיא יד :רעבלעזרעד ןעװעג זיא טאטלוזער רעד ; גנוגעוו

 -ייז סע .םַאזנייא ףמַאק רעייז טרהיפענ ןעבָאה ןעכַאפ-יוב יד ןיא סעּפ

 וצ עטנעהַאנ יד ןוא ,סרעּפמָאנ לעומעס :סעמאנסיוא ןעוועג רעבָא ןענ

 ןופ ,ןייטשנייו .ב ;רָאבייל ווִא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןיא ,םהיא

 ייז .ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןיא ,ןילַא רָאנ ביוהנֶא

 -ַאטשרַאפ ; ןעכאפ-יוב יד ןופ סעּפורג-ןעטנַארנימיא יד ןענַאטשרַאפ ןעבָאה

 .ייז טימ טריסערעטניא ךיז ןוא ,ייז ןענ

 -ייברא רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ץלַא --- ?טקנוּפדנַאטש-הוצמ , ןייז

 ןע'נייטשנייוו טָאה--הוצמ םשל ןערעוו ןעפלָאהעגטימ ףרַאד גנוגעווַאב רעט

 -יוב יד ןיא סעּפורגעטנַארנימיא יד ןופ ןעננולמאזרַאפ יד וצ טכַארבעג

 -ָאה סעּפורגעטנַארגימיא יד .טינ יצ ,ןעדאלענ םהיא טָאה'מ יצ ,ןעכאפ

 .ב טָאה ;גגנונעקרענא עלעיציפָא ?עסיבַא שטָאכ ןיא טגיטיונעג ךיז ןעב

 "ןעלמיה יד ןעסירעג , ,םינונחת טימ לָאמַא ,יירשענ טימ לָאמַא ןייטשנייוו
 -ימיא יד לָאז'מ ,םזינאינוי-דיירט ןעשידיא ןופ טעטילַאיציפֶא רעד ןופ

 רע .ןעבענ לעּפמעטש ןעלעיציפָא ןַא ןעכַאפ-יוב יד ןופ סעּפורגעטנארג

 -וצ ןעכאפ-יוב יד ןופ סנאינוי עשידיא יד טָאה'מ .טרהיפענפיוא טָאה

 .ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייאראפ יד וצ ןעזָאלעג

 -עמ ַא רעד ןיא סרעבענ-ָאט ייב טרהיפענסיוא ךיוא טָאה ןייטשנייוו

 .טקריוועג טָאה תוקדצ ןייז ,רעדיוו .גנונעוַאב רעטייברא ר ע נ ַא ק י ר

 -עמַא רעד ןופ רעהעטשרָאּפ ,יניערפ .וי ןופ סיּפֶא ם'ניא ענעצס א

 ,ירעיוב רעד ףיוא סיּפָא ןַא ,קראי וינ ןיא רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקיר

 : עדייבעג רעטלַא ןַא ןיא רעמיצ רעלעקנוט ַא

 -וצסיוא ןע'סרעּפמָאנ לעומעס ןופ ןערָאװעג טמיטשַאב זיא יניערפ
 עדנעריטסיזקע יד ףיוא סעּפורגךעטנַארנימיא יד ןופ סעגַאלקנא יד ןערעה

 רעקרָאי וינ ם'נופ רעהעטשרָאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא ן'יניערפ טימ .סנאינוי

 -יוב יד ןיא סנאינוי עלַא ןופ דנַאברַאפ ַא) "?יסנואק סדיירט גנידליב ,

 -עג ןיהַא טָאה ןייטשנייו .ב .1911 רהָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .(ןעכַאפ

 ןופ רעהעטשרָאפ סלַא ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד ןוא טפַאנ .מ טכַארב
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 רָאנ טינ ןענייז ריס .רעטניעּפ יד ןופ סנאינוי עשיטנארגימיא-שידיא יד

 -ַאב יד) "ליעקס-שזדיעוו, רעד .עטנָאלקעננָא ךיוא רָאנ ,רעגעלקנָא ןעוועג
 זיא רעטניעּפ עשטייד ןוא רענַאקירעמַא יד ןופ (תוריכש עמוס עטמיטש

 -ָאד יירד -- ןעטנַארגימיא עשידיא יד ןופ ;נָאט א רַאלַָאד ףניפ ןעוועג

 זיא טציא -- אחרוא בגא .נָאט ַא טנעס גיצנַאװצ-ןוא-טכא טימ ראל
 יד וצ ןעבָאה ןעשטייד יד ןוא רענַאקירעמַא יד .נָאט ַא ראלַאד ףלעווצ

 -סנעבעל םעד ןעטלַאה רימ -- הנעט ַא טַאהענ ןעטנַארגימיא עשידיא

 -ייקניהעפ טימ ,טפַאנ .ס .ןעדָאש ייז ןעוט רימ ןוא גירעדינ דרַאדנַאטס

 ,םינינע-דיערט ןיא טפאשטנעק טימ ייברעד ,רערהיפ ַא ןערעוו וצ ןעט

 דוהרעדָארב , רעקראי וינ רעד ףיוא טייקרעטיב ענעבילקעגנָא טימ ךיוא
 -ניעּפ עשטייד ןוא רענַאקירעמַא יד ןופ עיצאזינַאנרָא יד) ?סרעטניעּפ ווָא

 גָאט ַא רַאלָאד ףניפ יד זַא ןעזײװַאב וצ ןעטסָאמרַאפ ךיז טָאה ,(סרעט
 טנירס'מ ;"עירָאעט , רעד ןיא רָאנ זיא ןעשטייד יד ןוא רענאקירעמַא יד ןופ

 ,ףיוא טינ טסַאּפ ערעייז ןאינוי יד ,רענינייו ראפ טייברא ןעמ .טינ סע

 נָאט א טנעס ניצנאווצ-ןא-טכַא טימ ראלָאד יירד יד .טינ טרילָארטנָאק

 טקנוּפדנַאטש רעד .טלעטשענטסעפ ןזיא ןעטנארנימיא עשידיא יד ןופ

 -עמַא רהיא -- : הנעט רעדנַא ןַא ןעוועג זיא תורוש יד ןופ רעביירש ם'נופ

 רהיא טיירש םעדכָאנ ןוא ,ָאטעג ַא ןיא רעהירפ זנוא טרַאּפשרַאפ רענַאקיר

 דיערט קלח רעניילק רעד !עניײלק ןענייז תונשה-ןאינוי-דיירט ערעזנוא זַא

 -רעביא -- סרעטניעּפ ןָאשיירעטלָא) טנעה ערעזנוא ןיא ןיירַא זיא סאוו

 גָאװ ערערעװש א ןענָארטסױא טינ טושּפ ןעק (רעזייה עטלַא ןעברַאפ
 -וצ ןיא גָאט ַא טנעס גניצנאווצ-ןוא-טכַא טימ ראלָאד יירד יד { תוריכש
 -ענוצ זנוא זיא סאוו דיערט קלח ם'ניא טייקכילקריוו רעד וצ טסאּפעג
 .ב .,גנוקריוו ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ןעטנעמונרַא ערעזנוא ! ןעראוועג טלייט
 !ענופענ טָאה רע סָאװ ןעלָאװקעג טָאה ,ךרד הרומ רעזנוא ,ןייטשנייוו
 ןענעק סָאװ טייל-עגנוי ןעכאפ-יוב יד ןופ סעּפורגעטנארגימיא יד ןיא
 .רעזלעה יד ףיױױא ןעלאפענ זנוא ןיא רע .טקנוּפדנַאטש ַא ןעגידייטרַאפ
 םעד טימ עקַאט ןֹוא .ןעזיווענסיורא זנוא וצ גנוהיצאב עכילרעטַאפ ַא
 רענאקירעמא רעד ןופ רעהעטשרָאפ ייוצ יד רַאפ טריטנעמוגרַא אפוג
 ןענעוו ,ןעטנארגימיא עננוי ןעגעוו טדערעג טָאה רע .גנוגעװַאב רעטייברא
 -ימיא יד ןיא ךיז טוט סע סָאװ םעד ןענעוו ,טנארגימיא ּפיט םעיינ א
 -ניטסייג ןעכוז סָאד ,ןעננונעװַאב ענעדישרַאפ יד : ןעלַאטרַאװק-ןעטנארג
 ןעננערב ןעטנַארגימיא עשידיא יד סָאװ טייקגיד'המשנ יד ,ץלַא ןיא טייק
 רעביא טבעװש סָאװ רעטיצ רענילייה רעד ,םזינאינוי-דיירט ןיא ןיירא
 -לעז ַא טימ .סױא:ךָאװ ,ןייא-ךָאװ ןעגנולמַאזרַאפ עטרעדנוה ןוא עטרעדנוה
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 "םיא'יוג, יד טלהעצרעד טָאלג ;טדערעג ןייטשנייו טָאה תוקיתמ ענעט

 ןיילַא ,ךאלטערַאניס טרעכיורעג ןַאד טָאה רע .ןענייז "ןעדיא, יד סָאװ
 טימ טלעקיוועג ,ריּפַאּפ-סָאריּפַאּפ ןיא קַאבַאט טנעלעג : גידנעכַאמפיוא ייז
 יד .טדערעג ןוא ,טרעכיוררַאפ ,ןעּפיל יד טימ טּפעלקעג ןוא רענניפ יד

 "עג ןענייז גנוגעוואב רעטייברא רענאקירעמַא רעד ןופ רעהעטשרָאפ ייווצ
 דייר יד ןופ ןענייז ,םהיא וצ טייקמאזקרעמפיוא רענעטלעז ַא טימ ןעסעז
 -נייוו ינרַאב, -- טנָאזעג םעדכָאנ ןעבָאה ייז .ןעראוועג ןעננולשרַאפ ענייז
 -ילער א טרהיפ רהיא ;טסינָאינוי-דיירט רעזעינילער ַא טייז רהיא ,ןייטש

 ...ןעפלעה ךייא ןעלעו ריס ;גנונעװַאב ןאינוי דיירט עזעינ

 -סילַאיצַאס ,טייקמורפ-רעטייברַא ןייז ,טעטיזעיגילער ס'ןייטשנייוו

 גילייה רעבָא ,טליוו רהיא ביוא ,טעטיוװיאַאנ סע טפור ,טייקמורפ עשיט

 ,טייהנעגעלעג רעדנַא ןַא ייב טרירטסנַאמעד ךיוא ךיז טָאה ,טעטיוויאַאנ

 .רערהיפ רעטייברא רענַאקירעמַא טימ טפנוקנעמַאזוצ א ןיא

 -טּפיוה יד ןופ רענייא ןַאד .אקירעמא ןייק ןעמוקעג זיא ןעיגעל ?רָאק

 ןוא דנַאלשטייד ןיא ײטרַאּפ רעשיטארקָאמעד ל?איצַאס רעד ןופ רערהיפ

 רעד ,דנַאלשטייד ןיא גנוגעװַאב רעכילטפַאשקרעװעג רעד ןופ ּפָאק יד

 ןעמוקעג רע זיא ,דנוב-סטפַאשקרעוועג ןעשטייד ןיא רעטמאעב רעטסכעה

 ןיא רע .גנוגעװַאב רעטייברא רענאקירעמא יד ןעקוקַאב וצ טסאג סלא
 ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעדנעסקאוו ןַאד רעד ןופ טסאנ רעד ןעוועג ָאד

 לעומעס  .רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמא רעד ןופ טסַאנ רעד ןוא

 רערהיפ רעטייברא רענאקירעמַא ןופ עטימָאק ַא טמיטשַאב טָאה סרעּפמָאג

 -ָאק רעד ןיא ערעדנַא ןעשיווצ .ףיש רעד ייב ןעינעל ?רָאק ןענעגעגַאב וצ

 דָאֹּפ עלַא ,שטניל ,ַאננַאה ,דנַאלָאה םישזד ,יניערפ .וי ןעוועג ןענייז עטימ
 עטנינייאראפ יד  .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד טימ ןעדנוברַאפ שיטיל

 רעד וצ ןהענ וצ עטימָאק א טלהעוועגנ ךיוא טָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא

 יד ןופ רעביירש רעד ,ןיײטשדלָאג .שזד ,ןיקסוג .ר ,ןײטשּפע .ס :ףיש

 ןעיגעל לרַאק ןענעגעגַאב ןהעג ןעמ ןעק יװ ,ונ .ןייטשנייוו ,ב ןוא ,תורוש

 יד ןעמונענטימ ןייטשנייו .ב טָאה ?טנעה ענידייל טימ ףיש םייב

 נָא ןיא ףיש יד .ןהָאֹפ עשיטסילַאיצַאס עטיור א ,ןהָאפ-ןעטפַאשקרעװענ

 "ירעפ, רעד וצ "רַאק טירטס דנערנ, רעד ייב .ןעקָאבָאה ןיא ןעמוקעגנ

 -נָאק ן'טימ לעבָארט טַאהעג .רימ ןעבָאה ,ןעקָאבָאה ןייק ןערהָאפ וצ ףיוא

 .ןהָאפ רעד טימ ןע'נייטשנייוו ןעזָאלפױרַא טלָאװעג טינ טָאה רע .,רָאטקוד

 רָאטקודנָאק רעד טָאה ,םהיא ןופ רעכעה ןהָאּפ יד ,רעכיוה א ,ןייטשנייוו

 ,טנע'ססּפ'עג ןעבָאה ריס .ןערעוו טרַאּפשוצ טעװ רַאק יד זַא ט'הנעט'ענ



 38 ןעכורטש-רעטקַארַאכ רַאּפ ַא --- ןיוטשנייוװ .ב

 טכַאמענ טירטס דנערג ףיוא ןעבָאה ריס ."טימעסיטנַאג ןַא ןיא רע זַא

 רעהענייבראפ ,ןערָאטקודנָאק עלַא טימ טנירקעג ךיז ,טושּפ ; ענָאװערט א

 ויא'ס .ןעשנעמ לעדער א ןערָאװעג זיאס .טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה
 ןעמוק ןעביֹוהעגנָא ןעבָאה ןעסַאנ ענימורַא ןופ .הירפ רעד ןיא ןעוועג

 רַאק ַא ףיױא ןעזָאלפױרַא טינ לוװ"מ :ךאז אזא טרעהרעד .,סרעקעב

 יד ףיוא טלעטשעג ךיז ייז ןעבָאה ,ןהָאפ רעטיור רעד טימ ןע'נייטשנייוו

 טעװ ,ןהָאפ רעטיור רעד טימ ןע'נייטשנייוו ןהֶא --- (ןעסלער) "סקערט,

 -עב יד ,ייז טעוװ רַאק יד ,ןעדיאס ;ןערהָאפ טינ ןעצנַאנניא רַאק יד
 ויא רעטעּפש ןוא ;טניזענ ןעבָאה ריס .ןערהָאפרעבירַא רעהירפ ,סרעק

 -אה םייב ןהָאפ עטיור עטלעקיװעגרעדנַאנַאפ א טימ ןענַאטשעג ןייטשנייוו

 רעטייברא רענאקירעמא יד .,ןע'נעינעל גידנעטרַאװרע ,ןעקָאבָאה ןיא ןעפ
 טָאה רע .םהיא טסירנַאב :ןע'נייטשנייוו וצ ןעמוקענוצ ןענייז רערהיפ

 םולש ןעטיױר, םעד טעװעטַארעג ןעבָאה רעקעב יד יו טלהעצרעד ייז

 רענַאקירעמַא יד .דרע רענַאקירעמַא רעד ףיוא ןע'נעינעל רַאפ "םכילע

 ענידעל טימ ןעמוקענ ןענייז ייז סָאװ טמעשרַאפ ךיז ןעבָאה רעטייברַא

 ּפָארַא ןיא ןעינעל ןעוו .ןעמולב ןעגירק ןעּפָאלענקעװַא זיא יניערפ .טנעה

 ןוא ןעמולב יד טימ ןעמוקעגךעגעקטנַא יניערפ םהיא ןיא ,ּףיִש רעד ןופ
 עטיור יד ןעלקיוװרעדנַאנַאפ ןייא ןיא ןעטלַאהעג םהיא רַאפ טָאה ןייטשנייו
 םינּפ ס'ןייטשניוו ,ןָאטע;זטעלג ַא ןהָאפ יד טָאה ןעינעל .ןהָאפ

 -ענ רע טָאה ,םייקניד'בוט-םוי סיורג ןופ .תחנ ןופ טלהַארטשעג טָאה
 רענַאקירעמַא יד ףיוא גידנעזייוונָא ,תולוק עכיוה ףיוא ןע'ןעיגעל וצ ןעירש
 ןענייז ייז רעבָא ,ןעסָאנעג ןייק טינ ןענייז ייז, -- רערהיפ רעטייברא
 ,,,,טייר-לָא

 טַאהעג טָאה םזינָאינוי-דיירט רעשידיא רעד סָאװ ןע'תוקולחמ עלַא
 א טימ ןעמונראפ ןייטשנייו טָאה םזינַאינוי-דיירט ןעשינַאקירעמַא ן'טימ
 יד ןיא טקנוּפ-טּפיוה א ןעוועג זיא םזילאיצַאס רעזנוא ,נָאטהעװ ןעפרַאש
 רענאקירעמא עלא ןהעז טלָאװעג יאדוא טלָאװ ןייטשנייוו ןוא ,ן'תקולחמ
 -ַאב רעטייברא ןא רעבָא ;רענאל ןעשיטסילאיצָאס ןיא ןעטסינָאינוי-דיירט
 .?עדמערפ ףיוא יוװ ייז ףיוא ןעקוק סָאװרַאפ ,ךָאד ייז ןעדליב גנוגעוו
 ,ןעדיא ףיוא ןעדיא ןעמורפ תמא ןַא ןופ קוק ַא -- קוק ןייז ןעוועג זיא סָאד
 -נייוו ...!"ךָאד ייז ןענייז ןעדיא, --- טייקשידיא ןייק טינ ןעטיח עכלעוו
 -ַאקירעמַא עוויטַאװרעסנַאק ןענעוו טדער ןעמ ןעוו יירשעגסיוא ןא ס'ןייטש
 -ייברא יד טימ ךָאד ןעטלַאה ייז :טּפָא ןיא ןעטסינאינוי-דיירט רענ
 ..2!רעט
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 .-טּפױה רעד זיא סע ,טייקמורפ --- ךירטש-רעטקַארַאכ ןייז זיא סָאד
 ןייז טגעװַאב סָאװ טּפַארק יד ,ךילטנעגייא ,ןעבעל ןייז ןיא ךירטש
 .ןעבעל

 -רָאפ , ןופ עיצקאדער ןיא טציא רע טמוק ,סיוא-גָאט ,ןייא-נָאט
 ; קסעד ןייז ףיוא טייז א ןָא טוה ןוא ןעקעטש ןייז קעװַא טגעק ;"סטרעוו
 ,םינּפ ן'פױא תחנ א טימ ןֹוא ;ןערהָאי רעניצכעז יד ןיא ןיוש ,טציא
 ןעגניטימ ןעבָאה סנאינוי :ןעננודלעמ ,ןעציטָאנ ןעביירש ךיז רע טצעז
 : ןענרָאמ -- רעכעלב יד ;טנייה גנולַמַאזרַאפ ַא ןעבָאה סרעוװיַארד יד
 סרענילק יד ,רערעטסלָאהּפָא יד ,רעכַאמ קואלק יד ,רעדיינש יד ,רעקעב יד
 -ו8 ?טינ רע -- רעטיײברַא-יוװאומ ,רעטייברַא-רעדעל ,סרעיַאד ןוא
 ןייז ;סױא טינ ךיז טביירש רעדעפ ןייז --- ןענניטימ ,ןעגניטימ ,ןעגניט
 -ןעביז טימ רעטײברַא וצ טדערעג טָאה רע יוװ ; ןעקורט טינ טרעוו ץרַאה
 ןייז ,טדער ןעביולג ןייז -- טנייח רע טדער ױזַא ,קירוצ רהָאי גיצרעפ-ןוא
 | | ,.,טדער טייקמורפ

 .גנַאל .ה ,1999 ,ילוי



 ןייטשנייוו .ב

 אקירעמַא ןיא סנָאינוי עשידיא יד





 עטגינייארַאּפ יד ןיא עיצַארגימיא עשידיא עטשרע יד
 .ןעטַאַאמש

 םעד ןוא קרָאו וינ ןיא ןעמוקעג ןעניוו סָאװ ,ןעדוא גיצנַאוװצ-ןוא ןעביז עמשרע יד
 וד -- .םַאדרעטסמַא-וינ ןעוועג ךָאנ זיא קרָאי וינ ןעוו --- .טרעדנוהרהָאי ןעמפ7
 גנַאפנָא רעד --- .ןעליוּפ ןוא ןרַאגנוא-ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןופ עיצַארגומיא עשודוא

 רעגיצכַא יד ןיא עטול ןוא דנַאלסור ןופ עיצַארגימיא-ןעסַאמ רעשידוא רעד ןופ

 עטשרע יד ןוא רעלדעּפ עשידיא עטשרע יד -- .טרעדנוהרהָאו ןעט-19 ןופ ןערהָאו -
 עשידיא עמשרע יד סָאװ --- .אקירעמַא ןיא ןעטנַאקירבַאפ ןוא סעכָאלעמלַאב עשודוא

 - -- .אקירעמַא ןוא טויצ עמשרע יד טבעלעגרעביא ןעבָאה דנַאלסור ןופ ןעטנַארגימוא

 .ןעורטסודניא-לעדָאנ יד ןיא ןיירַא ןענייז ןעדיא יוזַא יו

 טא ןיוש זיא ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא עיצַארגימיא עשידיא יד

 ןעטנַארגימיא עשידיא עטשרע יד .רהָאי ניצפופ-ןוא-טרעדנוח-ייווצ רעביא

 זיא סָאד .טרעדנוהרהָאי ןעט-17 ןיא ךָאנ אקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז

 ,רעהירפ רהֶאי ןהעצ טימ .1684 רהָאי ןופ רענמעטּפעס ןעט-10 םעד ןעוועג

 -יינ ס'נָאסדָאה קירדנעה טּפַאכרַאפ טָאה גנורינער עשילגנע יד רעדייא

 ,עינָאלַָאק רעשידנעלָאה רעד ןופ םי גערב םוצ זיא ,עירָאטירעט ענענופעג

 ןערהָאפענוצ ,קראי וינ ענידרעטעּפש סָאד ,ם ַא ד רע ט סטַאדווג

 -עגנָא ןיא עכלעוו ,/אנירעטַאק-טנעס , ןעמָאנ ן'טימ ףישדלעגעז עסיורג ַא

 -עג ןענייז ףיש רענעי ןופ ןערישזַאסַאּפ יד ןעשיווצ .ןעיליזַארב ןופ ןעמוק

 ןעבירטרַאפ ןענייז עכלעוו .,ןעדיא עשיזענוטרַָאּפ גיצנַאװצ-ןוא-ןעביז ןעוו

 .עיציזיווקניא רענידסלאמאד רעד ןופ דנאל-סטרובעג רעייז ןופ ןערָאװעג

 ןופ ןעפָאלטנא טשרעוצ ןענייז ןעטנַארנימע עשידיא עכילקילגמוא ענעי

 רעטנוא ןענופעג טסלָאמאד ךיז טָאה עכלעוו ,ןעיליזַארב ןייק לַאגוטרָאּפ

 זיא רעבָא רעטעּפש רהָאי ענינייא טימס .רעדנעלָאה יד ןופ טפַאשרעה רעד

 יד ןוא לָאנוטרָאּפ ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןעלַאפעגרעטנורַא ןעיליזַארב

 ןעפיולטנא ןעמונעג ןעיליזַארב ןופ ךיֹוא רעבירעד ןעבָאה ןעדיא עגיטרָאד |

 קעװַא ןענייז ייז ןופ ?ייט א ,ןענָארטעג רָאנ ייז ןעבָאה ןעניוא יד ןיהואוו

 .,רעבָא ןעדיא ניצנַאװצ-ןואךעביז .ןעפיש ענעדישרַאפ ףיוא דנאלָאה ךָאנ

 ןענייז ,אנירעטַאקטנעס ףיש רעד ףיוא ףױרַא געוו ן'פיוא ןענייז עכלעוו
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 -מא וינ ןייק ןערָאװעגנ טכארבעג ןערישזַאסַאּפ ענירעביא יד טימ ןעמַאזוצ

 .קראי וינ עגיטציא יד ,םאדרעטס

 זיא סאוו ,לעטדעטש ןיילק ַא ןעוועג ךָאנ טסלַאמַאד ןזיא קרָאי וינ

 ןיא .ענרעצליה סנעטסרהעמ ,רעזייה גנילדנהעצ עכילטע ןופ ןענַאטשַאב

 ןיא .ןערעיומ ערעסערג ייווצ זיולב ןעוועג טסלאמאד ןענייז קרָאי וינ ץנַאג

 טרעהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטפעשענ יד ןענופעג ךיז ןעבָאה ייז ןופ םענייא

 -ָאה א ןעוועג זיא ןעטייווצ םעד ןיא ."ינַאּפמָאק ןעידניא-טסעוו , רעד וצ

 םייב ןוא ?הימ-טניוו רעכיוה א ןענַאטשעג זיא טרָאד ןופ טייוו טינ .לעט

 טרעטַאלפענ טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,גנוטסעפ א ןענופעג ךיז טָאה םי גערב

 .ןהָאפ עשידנעלָאה יד

 ױזַא ןעוועג ןענייז ןעטנַארנימיא עשידיא עטשרע ניצנאוװצ-ןוא-ןעביז יד

 .עזייר רעייז ראפ ןעלהָאצַאב וצ סָאװ טימ טָאהעג טינ ןעבָאה ייז זא ,םערָא

 ,עטמאעב יד וצ טעטכירַאב טָאה ףיש רעד ןופ ןאטיּפַאק רעד ןעוו ןוא

 ערעייז רַאפ טלענ סָאד טלהָאצַאב טינ ןעבָאה ןעטנארגימע עשידיא יד זַא

 -נורַא ייז לָאז ןעמ זא ,טנע'קסּפ'ענ עטמאעב יד ןעבָאה ,סעטראק-ספיש

 -על סלא ןערעוו ןעטלאהעג ןעלָאז ייז ןופ ייווצ רָאנ ,ףיש ןופ ןעזָאלרעט

 טלענ סָאד רָאנ ןעלהָאצנייא ןעלעוו ענירעביא יד זיב ,תונכשמ ענידעב

 ןעוו ,םורַא ןעטַאנָאמ עכילטע ןיא טשרע .גיצנַאװצ-ןוא-ןעביז עלַא רַאפ

 ןוא טלעג סָאד טקישענוצ דנַאלָאה ןופ ןעמוקַאב ןעבָאה ןעטנַארגימיא יד

 עטריטסערַא ייווצ יד ןענייז עטמַאעב יד וצ טלהָאצעננייא סע ןעבָאה ייז

 | .ןעראוועג טיײרפַאב ןעדיא

 רעד ןופ ןעראווענ טרינער טסלאמאד זיא םאדרעטסמאדוינ טָאטש יד

 . ןערָאטקעריד יד ."ינַאּפמָאק ןעידניא-טסעוו , יד ,טפַאשלעזעג רעשידנעלָאה
 ייז ןוא דנַאלָאה ןיא םניואווענ ןייֵלַא ןעבָאה ינַאּפמָאק רעניזָאד רעד ןופ

 -שרע יד ןעוֶו .םַאדרעטסמאדוינ ראפ רָאטַאנרעבוג ַא ןעמיטשַאב ןענעלפ

 זיא םאדרעטסמַא וינ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ןעטנַארגימיא עשידיא עט

 -ייטס רעטיּפ ןעװעג טדָאטש רעד ןופ רָאטַאנרעבונ-לַארענעג רעד
 ןיא זא ,טלחהעצרעד טרעוװו קרָאי וינ ןופ עטכישעג רעד ןא .טנ עסעוו

 ןעבָאה ,םַאדרעטסמַאדוינ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ןעדיא יד יו םורַא רהֶאי ַא

 -יװַאב ייז לָאז רע זא ,השקב ַא טימ רָאטַאנרעבונ םוצ טדנעוועג ךיז ייז

 רָאטַאנרעבוג רעד .םלוע-תיב ןעשידיא א רַאפ דלעפ לעקיטש ַא ןעניל

 טינ ןעדיא יד ךָאד ךיז ןעגיטיונ ?ייוורעד זא ,טרעפטנעענ םעד ףיוא טָאה

 רעד ןעוו ,1686 רֶהֶאֹי ןיא ,רעבָא םורַא רהָאי ייווצ ןיא .םלוע-תיב ַא ןיא

 לעקיטש ַא טגיליװַאב ייז גנורינער יד טָאה ,ןעברָאטשעג זיא דיא רעטשרע

 ירעיוב-וינ ףיוא) םויה-דע ךָאנ טריטסיזקע רעכלעוו ,םלוע-תיב ַא רַאפ דרע
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 -נױאווַאב-טכידעג ַא דנענעג רענעי זיא טציא ,(םירטס רעוֶויִלֶא ןעבעל
 | ,דיַאס טסיא רעקראי וינ רעד ןופ לייט רעט

 -ָאה ןוא יירעלדעּפ טימ ןעמונראפ ךיז ןעבָאה ןעדיא עטשרע ענעי

 ןיא טָאה גנורינער עשילגנע יד ןעוו .ןעבעל ןעמערָא ןַא טכַאמעג ןעב

 /- וינ ןעבעגעג ןעמָאנ ַא סע ןוא םַאדרעטסמַאדוינ ןעמונרַאפ 1004 רהָאי

 טרעדנעעג טינ ןעדיא יד ןופ ענַאל יד טייצ עטשרע יד ךיז טָאה ,קרָאי

 רעטנוא ,ןעטנארנימיא עשידיא יד ןעבָאה רעבָא רעטעּפש .רָאה ַא ףיוא

 טָאה ןעמ .טייהיירפ רהעמ לעסיבא ןענָארקעג ,טפַאשרעה רעשילגנע רעד

 יד סָאװ ךַאז א ,ןענװַאד םוצ ?וש ַא ןעיוב וצ טביולרע ,ליּפשייב םוצ ,ייז

 פייט א .ןעביולרע טלָאװעג טינ ןפוא םושב רעהירפ ייז ןעבָאה רעדנעלָאה
 ןוא ?עדנאה טימ רָאנ טינ טגיטפעשַאב טסלאמאד ןיוש ךיז ןעבָאה ןעדיא
 -ּפִא ןעגעלפ ןעדיא ענינייא .תוכאלמ ענעדישראפ טימ ךיוא רָאנ יירעלדעּפ
 ןעדיא ערעדנַא ,גראוװרעטופ ןוא ?לעפ עהיור רענַאידניא יד ייב ןעפיוק
 ןעפיוקראפ ייז ןענעלפ הרוחס עגיטרַאפ יד ןוא ןעטיײברַא ייברעד ןעגעלפ
 -וינ ךָאנ ןעבָאה ןָא ןַאד ןופ .טדָאטש ןופ רעניואוונייא ענירעביא יד וצ
 רהעמ ץלא ןערירנימיא ןעמונעג טדעטש רענַאקירעמַא ערעדנַא ןוא קרָאי

 -שטייד ןופ ךיוא רעטעּפש ןוא ןעינַאּפש ,לַאנוטרַאּפ ןופ ןעדיא רהעמ ןוא
 | ,דנַאל

 טרירנימיא ןעטַאַאטש עטגנינייארַאפ יד ןיא ןעבָאה 1848 רהֶאי ן'זיב
 רהָאי ןיא .רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ תוחּפשמ עשידיא ענלעצנייא רָאנ
 -עגרָאפ ןרַאגנוא ןיא ןוא ךיירטסע ןיא ,דנַאלשטייד ןיא ןענייז ,רעבָא 8
 טקירדרעטנוא ןענייז סעיצולָאװער יד יווװ םעדכָאנ ןוא סעיצולָאװער ןעמוק
 -ואווענסיוא רעדנעל עניזָאד יד ןופ רעניואוונייא ךס א ןעבָאה ,ןעראוועג
 ךיוא ןענייז רערעדנַאװניײא עיינ יד םִא ןעשיווצ .אקירעמא ןייק טרעד
 1848 רהָאי ןיא קראי וינ ןיא ןעבָאה םורַא ןוא םורא .ןעדיא עליפ ןעוועֶג
 ןוא ?אנוטרָאּפ ,ןעינַאּפש ןופ ןעדיא דנעזיוט ןעצפופ א ייב טניואוועג ןיוש
 ןיא ןעגעלפ ןעלױּפ-שיסור ןופ .ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןופ ךיוא
 .עטיל ןופ ךיוא עבלעז סָאד .ןעדיא ענלעצנייא זיולב ןעמוקנָא ןעטייצ ענעי
 טנעקעג ןעטלעז ןערהָאי ענעי ןיא ןעמ טָאה דנַאלסור-דיז ןופ ןעדיא
 .אקירעמַא ןיא ןעפערט

 1848 רהָאי ןיא זא ,טלהעצרעד טרעוװ קרָאי וינ ןופ עטכישעג רעד ןיא
 -ער עשידיא עטשרע יד קראי וינ ןיא טנעפעעג םידוהי עשטייד יד ןעבָאה
 .ןופ רענרָאק ן'פיוא ,לעטָאה ץטירפ ןיא ,דיַאס טסיא רעד הוא לוש-םרָאפ
 ןַאד םידוהי יד ןעבָאה טירטס עיטסירק ןיא .,סטירטס םורב ןוא שזדירדלע
 ןעשיריא ַא רַאפ טיובענרעביא םהיא ןעבָאה ןוא רעטסיולק ַא טפיוקעגּפָא
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 דיאס:טסיא רעניטציא רעד ןופ דנענעג רעצנַאג רעד : .לעּפמעט-םרָאפער

 ןוא ןעטסירק) עשטייד ןופ טניױאווַאב ןעוועג טסלאמאד זיא קרָאי וינ ןופ

 רעטעּפש ןערהָאי טימ טשרע .ןעטנארנימיא עשירייא ןופ ךיוא ןוא (ןעדיא

 -ייא ןא ןעפאשעג קרָאי וינ ןופ ןעדיא עשיווטיל ןוא עשיליוּפ יד ןעבָאה

 -ראמ ןעבעל ,טירטס דרַאיַאב ףיוא ןעוועג זיא ָאטענ עטשרע יד .ָאטענ ענענ

 ןיא .ייוודָארב טסיא ןוא טירטס יטסירק ןופ דנענענ םעד ןיא ,טירטס טעק

 ןעדיא עשיווטיל ןוא עשיליוּפ-שיסור יד ןופ ָאטעג רעד ןיא ןעבָאה ןעצנַאג

 .תוחּפשמ עשידיא טרעדנוה רָאֹּפ א יו רהעמ טינ טסלאמאד טניואוועג

 -עגנא ךיז טָאה אקירעמא ןיא עיצַארגימיא-ןעסאמ עשידיא עטשרע יד

 ךיילג ,טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רעניצכַא יד ןיא טשרע ןעגנאפ

 ,עטלַאב ,דַארנטעװַאסילעי ,סעדא ןיא) .דנַאלסור-דיז ןיא ןעמָארנָאּפ יד ךָאנ

 עשידיא-שיסור ענעי ןופ עיטרַאּפ עטשרע יד (.טדעטש ערעדנַא ןוא וועיק

 ןיא הנשה שאר ךָאנ ךיילנ קראי וינ ןיא ןעמוקעננָא זיא ןעטנַארגימיא

 ,1881 רהָאי

 "קוב-ריאי שיאושזד ןעקירעמַא, םעד ןופ ןעגנונעכערסיוא יד טיול

 8092 קראי וינ ןייק ןעמוקעננא 1881 רהאי םעד ןופ ךשמ ןיא ןענייז
 ןעמוקעגנָא ןיא תורוש עזיד ןופ רעביירש רעד .ןעטנַארנימיא עשידיא

 רע ןוא 1882 רהָאי ןופ ינוי טַאנָאמ ןיא ,רעטעּפש לעסיבא קראי וינ ןייק
 עיינ א דיִאס טסיא רעקראי וינ רעד ףיוא ןעפארטענ טסלאמאד ןיוש טָאה

 סאוו רָאנ ןעבָאה דנאלסור-דיז ןופ ןעטנַארגימיא יד סאוו ,ָאטעג עשידיא

 זיב טירטס ןעלע ןופ דנענענ םעד ןיא ןעוװעג ןיא סָאד .,ןעפַאשעג

 עיינ עטסרהעמ יד .סטירטס דנערנ זיב ?ענאק ןופ ןוא טירטס קלָאפָאס

 טניואוועג ןעבָאה דנאלסור-דיז ןופ ןעטנארנימיא עשידיא ענעמוקעגרעבירַא

 זיא ייוודָארב טסיא .םידוהי עשטייד ןוא עשיליוּפ יד ןעשיווצ ןעטרָאד

 ןעטראד .סאנ עשידיא ַא ןעװעג דארג ןעסיוועג א זיב טלָאמעד ןיוש

 עטשרע רָאנ יד ןופ ?עסיבא ןוא םידוהי עשטייד ךס ַא טניואוועג ןעבָאה

 ױזַא ,ןוא ןעטייבראוצפיורַא ךיז ןעזיווַאב ןעבָאה סאוו ,ןעדיא עשיליוּפ

 טֶא ןופ עטסרהעמ יד  .םידוהי עשטייד יד טימ ךיז ןעשימסיוא ,ןעגָאז וצ

 ןופ ןערהאי רעניצביז יד ןיא רעהַא ןעמוקעגנָא ןענייז ןעדיא עשיליוּפ יד !

 ,טרעדנוה-רהאי ןעגירָאפ

 ,אקירעמא ןיא ןעמוקעגנָא זיא תורוש עזיד ןופ רעביירש רעד ןעוו

 -יואוונייא רעקרָאי וינ עשידיא ענידסלָאמַאד יד ןופ להחָאצ עטסערגנ יד זיא

 -עג ןַאד ךיוא ןענייז יוזא ,טציא יװ טקנוּפ ,רעלדעּפ ןופ ןענַאטשַאב רענ

 -טרַאקשוּפ ,רעלדעּפ-רעמיטסָאק ,רעלדעּפ-זוה : רעלדעּפ ענעדישרַאפ ןעוו

 ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעדיא ענירג עליפ ,רעלדעּפ-ירטנַאק ןוא רעלדעּפ
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 ךיילג ךיז ןעבָאה ,דנַאלסור ןופ עיצַארגימיא רעסיורג רעטשרע רעד טימ

 ןערעװ וצ ןעװענ זיא ךַאז עטסננירג יד ,יײרעלדעּפ וצ ןָאטעג םענ א

 "יורג ןייק טרעדָאפעג טינ ךיז טָאה םעד ראפ .,רעלדעּפ ןיוצ-וצ-זיוה ַא

 -עג טלָאמעד דיא ַא טָאה לַאטיּפַאק רַאלָאד ןייא טימ לאטיּפַאק רעס

 ןעּפאלקנעמאזוצ טפראדעב זיולב טָאה רע ."םענזיב , ןיא ןהעגניירַא טנָאק

 וצ ןעדניבוצ ,לעדנעטס םענרעצליה ןעכַאלפ א ךַאלטערב עניד עכילטע ןופ

 - .זלַאה ן'פיוא לעדנעטס םעד ןָאטנָא ןענעק וצ ידכ ,קירטש עקרַאטש ַא םעד

 ןעפיוק טושּפ ןענעלפ ייז .ןעבָאה טינ ךיוא סָאד ןליפא ןעגעלפ ערעדנַא

 םימ ןהעגמורַא ןוא הרוחס יד ךיז ןעפַאשנייא ,טעקסעב ןעבַאלפ ןעניליב ַא

 יַאב סנעטסרהעמ ןיא הרוחס יד .סע ןעפיוקראפ זיוה וצ זיוה ןופ םעד

 ןוא ךַאלדנעב-ןעקָאז ,ןעמַאק-רָאה ,ךאלדנעב-ךוש ,סעקליּפש ןופ ןַאד ןענַאטש

 רעצנַאג רעד ןעװעג זיא סָאד טא .ּףייז ענידעקעמש ךַאלקיטש רָאּפ ַא

 סנעסייל עלעיצעּפס ןייק .רעלדעּפ ןעשידיא ןעגילָאמַא ןַא ןופ ?קַאטס ,

 .טַאחעג ניטיונ טינ טלָאמעד רעלדעּפ ַא טָאה טדָאטש רעד ןופ (טנעטַאּפ)

 -רע ןַא ןעבָאה טפראדעב אי דָארג ןעמ טָאה ץעזענ םעד טיול טסייה סָאד

 "עו טָאה יײצילַאּפ יד רעבָא ,ןעלדעּפ וצ גנוריגער-טדָאטש רעד ןופ שינביול

 ןיוש טגעלפ רעלדעּפ רעד ןעוו ,רעטעּפש טשרע .םעד ףיוא טסַאּפעגפױא גינ

 "יטיס ןיא ןהעגקעװַא רע טנעלפ ,לַאטיּפַאק רעלָאד עכילטע ןעגָאמרַאט

 ןעניטינ םעד ןעמענסױרַא עמוס רעניילק ץנַאג ַא רַאפ טנעלפ ןוא לָאה

 טגעלפ סענזיב ןיא ןהעגוצניירא יוזא יו ןעטפניקסיוא עלא יד .?טנעטַאּפ ,

 -יוקרַאפ ןעגעלפ סָאװ ,ןעטפעשעג עסיורג יד ןיא ןעמוקַאב דיא רענירג רעד

 ."םרָאטסײַאלּפוס, ענעפורעג-יוזא יד ןיא ,רעלדעּפ יד וצ חרוחס יד ןעפ

 -רֶא ףיוא ןענופעג טייצ רענעי וצ ךיז ןעבָאה "סרָאטסייַאלּפוס , עַלַא טעמכ

 סנעטסרעמ ןענייז ןעטפעשענ ענעי ןופ רעמיטנענייא יד .טירטס דרַאשט

 ראפ ןעמהירַאב ךיז ןעגעלפ ייז ןוא רעלדעּפ ענעזעוועג ןעוועג ךיוא ןיילַא

 -ךעּפ עמערָא סלַא ָאד ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה ייז ױזַא יו ,ןעדיא ענירג יד

 ,טפעשעג ןעסיורג ַא ףיוא ךיז טײברַאעגפױרַא ןוא סרעל

 -ַאלקנא טנעלפ ,ריט וצ ריט ןופ ןהענמורַא טנעלפ רעלדעּפ-"זיוה רעד

 -ערט טנעלפ טפָא רהעז .ןענעפע םהיא לָאז ןעמ זא ,ןעטרַאװ ןוא ןעּפ

 -זיב , ןעשידיא םעד טגעלפ עיונ עשטייד א רעדא ,ןַאמשירייא ןא זא ,ןעפ

 יד ןופ ןערעדיילשרעטנורא רעדא ,רענייב יד ןעכערבנָא טונ ?ןַאמסענ

 -ַָאז ףראד ןעמ ןוא .ןעניהורנואעב וצ ייז טנאוו רע סאוו ,רַאפרעד פערט

 "רעד ןעמעלא ןערהָאי ענעי ןיא עקאט ןענעלפ רעלדעּפ יד ,תמא םעד ןענ
 ןיא ןעּפאלקנא רעלדעּפ רעדנַאנא טגעלפ עלייו עלא .ןערהאי יד ןהעג

 ךָאנ טהעז ןעמ עכלעוו ,ןעטפירשפיוא יד סָאד ךיז ןעמענ ןופרעד .ריט
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 ןיא רעלדעּפ ןייק) "דוַאלַא סרעלדעּפ ָאנ; :רעזייה עליפ ןיא ךיוא טנייה

 -ידראפ טלָאמעד טנעלפ סאוו רעלדעּפ א .(ןהענוצנײרַא טביולרע טינ

 .-זיב, ןעכיירגלָאפרע ןא ראפ טנעכערעג ךיז טָאה גָאט ַא טנעס גיצרעפ ןענ

 סרעלדעּפיזיוה עזיד ןופ ערעניהעפ ןוא ענידלודענ רהעמ יד .,"ןאמסענ

 ןענעלפ ןוא ןעטייבראפיורא טייצ רעצרוק א ןופ ףיולרַאפ ןיא ךיז ןענעלפ

 ןוא תורוחס ןעפיוקראפ ןיוש ןענעלפ ייז .רעלדעּפ-רעמיטסָאק ןערעוו

 .ןעדנוק עטמיטשַאב וצ ןעלהָאצוצסיוא ףיוא ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ

 -ארטעג בָאה ךיא עכלעוו ,רעלדעּפ-רעמיטסָאק עשידיא עטסרהעמ יד

 ןעבָאה סאוו ,ןעדיא עשטייד ןעוועגנ ןענייז אקירעמא ןייק גידנעמוק ןעפ
 עבלעז יד ןיא ןענייז רעטעּפש טשרע .ןעטפעשענ עטונ ץנאנ טכאמעג

 -ייא עטסרהעמ יד .ןעדיא עשיווטיל יד ןוא עשיליוּפ יד ןיידא סענזיב

 עטפניפ ןוא ייוודָארב ףיוא ןעטפעשעג עסיורג עגניטציא יד ןופ רעמיטנעג

 -יא ענילָאמַא יד ןופ ךעלקינייא יד רעדָא רעדניק יד סָאד ןענייז וינעווע

 ןופ רעהירפ רעהַא ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ,רעלדעּפ רעמיטסָאק עשיד

 .דנַאלסור ןופ ןוא עטיל ןופ ,ןעליױּפ ןופ ךָאנרעד ,דנַאלשטייד

 ,רעהא ןעמוקעננָא ןיב ךיא ןעוו ,ןערהאי יד ןופ קראי-וינ עגילָאמַא יד

 ףיוא ןעמ טרעה טנייה .עניטנייה יד יו שרעדנַא רָאנ טקוקענסיוא טָאה

 -בָאס יד ןופ רעדורעג ןוא שיורעגנ םעד רעזייה יד ןיא וליפַא ןוא ןעסַאג יד

 -ראפ טפול יד טנעלפ טלָאמעד .ןעליבָאמָאטָא ןוא סדעטייוועלע ,סיעוו

 סע .סרעלדעּפ רעדנעזיוט ענילדנהעצ ןופ ןעיירשעגנ יד ןופ ןערעוו ןעננולק

 ןוא סרעלדעּפ-יײרעטנַאלַאג ,סרעלדעּפ-טכורפ ןוא סרעלדעּפ-שיפ ןעווענ ןענייז

 הרוחס רעֶדָא טקודָארּפ ןייא ןייק ןעװעג טינ ןיא סע  .סרעלדעּפ טיורב

 רעביא ןעגנאנענמורא טינ ןערהאי ענעי ןיא ןענייז ןעשנעמ רעכלעוו טימ

 -נענייא ןייז טַאהעג ךיז טָאה רעלדעּפ רעדעי .טלעדעּפענ ןוא ןעסַאנ יד

 -ידניא רעלדעּפ רעדעי טינ ,טסייה סָאד .יירשעגסיוא ןוא ןוגנ ןעגיטרַא

 /עדעי ,ןעקירדסיוא ױזַא ךיז ןעק ןעמ בוא ,"ךַאפ , רעדעי רָאנ ,לעודיוו
 א ןעזָאלבענ ןעבָאה ,ליּפשייב םוצ ,רעלדעּפ שיפ יד .סרעלדעּפ עּפורג

 םעדכַאנ ,ןעטקַאהעגּפָא ןוא ןעצרוק ןייא ןוא ןעזָאלב עננַאל יירד ,ןרָאה

 רע רעדָא לוק ןענישטיוק ַא טימ ןעיירשסיוא רעלדעּפ-שיפ רעד טנעלפ

 -ןַא ןַא רָאנג טַאהעג ןעבָאה סרעלדעּפדזַאלג יד .טנוה א יװ ןעליב טנעלפ

 -ךֶא עטלַא ןעוועג ןענייז רעזעלנ עטסרהעמ יד יוװ יוזא .יירשעגסיוא רעד

 -הלעי א טימ הרוחס רעייז ןעפורסיוא ייז ןענעלפ ןעדיא עשיסקָאדָאט

 טימ רעלדעּפ יד ,ןָאט ןענידנענייוו ,ןעגיטעמוא ןַא טימ טסייה סָאד ,ןוגנ

 -סיוא לוק ן'פיוא ךיוה רָאנ טינ ןענעלפ רישענ ענרעּפוק רעדא ענעכעלב
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 יד ןיא ןעּפאלק ךיוא ךָאנ וצרעד ןעגעלפ ייז רָאנ ,הרוחס רעייז ןעיירש

 ךיז ןעבָאה עטיוט וליפא זַא ,טפארק ַאזַא טימ ּפעט יד ןיא רעדא ןעצַאט

 קָאלג א טימ ןעננילק ןעגעלפ רעפרַאש-רעסעמ יד ,ןעּפַאכפױא טנעקעגנ
 א ןעבָאה טגעלפ רעלדעּפ-ךלימ רעד .רעקעלג ייווצ טימ לָאמ טפָא ןוא
 ןעדעי ןערעה ךיז טנעלפ סאוו ,"קיאאי ,קיאאי, -- יירשעגסיוא םענדָאמ
 סָאװ ,עגינעי יד ראפ רענייז-קעו א סלא ןעניד טנעלפ ןוא ןענרָאמהירפ
 .טייברַא רעד וצ גָאטרַאפ ןהעטשפיוא טפרַאדעג ןעבָאה

 רעלדעּפ יד סָאװ םעד ןעגעג ןעריטסעטָארּפ ןעגעלפ רעגריב עליפ
 רעבָא ,ייצילַאּפ רעד וצ סעגַאלק ןעגנערב ןענעלפ ייז .הור רעייז ןערעטש
 -טסיא רעד ןופ רעניואונייא ךס א .ןעפלָאהעג נינייוו ייז טָאה סָאד
 ןופ רעטנעצ ןופ רעטייוו ןעבײלקסױרַא ןעמונעג רעבירעד ךיז ןעבָאה דיאס
 יד רעבָא ןעבָאה ?עסיבא רעטעּפש .ךאלטדעטשרָאפ יד ןיא ,טדָאטש
 יז ,ךאלטדעטשרָאפ יד ןיא ךיוא ןעמוקוצרעטנורא ןעגנַאפעגנָא רעלדעּפ
 .עטבעלש ןייק טינ טכאמעג םוטעמוא ןעבָאה ןוא םוטעמוא ןעוועג ןענייז
 -יירּפ ערענעלק רַאפ סעלַא ןעפיוקרַאפ עקַאט ןעגעלפ ייז לייוו ,ןעטפעשעג
 עכילנהעוועג יד ןיא םעד ראפ ןעלהָאצַאב טפראדעב טָאה ןעמ יװ ,ןעז
 .ןעטפעשעג

 ןענייז סע .ןעדיא ןעוועג ןענייז רעלדעּפ עלַא טינ ,ךיז טהעטשרַאפ
 -ַאנ ענעדישרַאפ ןופ ןעטסירק ךס ַא ךיוא ןעוועג ןאד רעלדעּפ יד ןעשיווצ
 -עמא ןיא ןעמוק ןענעלפ סאוו ,ןעדיא-טינ יד תעב רעבָא .ןעטעטילַאנָאיצ
 יד ןעגעלפ ,ןעננוניטפעשַאב ערעדנַא וצ ךיוא ןעמענ ךיז ןענעלפ ,אקיד
 -עלדעּפ ֹוצ ךיז ןעמענ טייצ עטשרע יד ןעדיא ענעמוקעגרעבירַא עטסרהעמ
 ןיא ,אקיסקעמ ןיא ךיוא טציא ןעמ טקרעמַאב גנוניישרע עבלעז יד  .ייר
 ואוו ,אקירעמא-דיז ןופ רעדנעל ערעדנַא יד ןיא ןוא ןעיליזארב ןיא ,אבויק
 .ןעדיא להָאצ עשביה א טרעדנַאװעגנייא ןערהָאי עטצעל יד ןעבָאה סע

 -יורג רעד רַאפ ךָאנ .רעלדעּפ ןעוועג ןענייז רעבָא ןעדיא עלַא טינ
 -ענ אקירעמא ןיא ןיוש זיא ,1882-1881 ןערהאי יד ןופ עיצארנימיא רעס
 ןעשיווצ .רעטייברא-קידבַאפ ןוא תוכאלמ לעב ןעדיא לחָאצ עשביה ַא ןעוו
 -הָאי רעגיצכא יד ןיא רעהַא ןעמוקעננָא ןענייז סָאװ ,ןעטנַארגימיא עיינ יז
 סע .םייה רעד ןופ תוכאלמ לעב ?הָאצ עשביה א ןעוועג ךיוא זיא ,ןער
 עשימייח ,טייל עננוי עטנעגילעטניא עליפ ןעוװעג ךיוא ייז ןעשיווצ ןענייז
 קנַאדעג ן'טימ םייח רעד ןופ ןערהָאפעגסיױרא ןענייז סאוו ,ןעטסילַאעדיא
 ךיז ןעמענראפ ןוא סעינָאלַאק עשיטסינומָאק אקירעמא ןיא ָאד ןעדנירג וצ
 -סיֹוא טינרָאנ ךיז טָאה סעינָאלַאק יד ןופ יו רעבָא יוזא  .םייברַא-דרע טימ
 -עש יד ןיא ןעטייברא ןעמוקעגנָא ייז ןופ עטסרהעמ יד ןענייז ,ןעזָאלעג
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 ייז ןופ רענייק טָאה אקירעמַא ןיא רעלדעּפ ןערעוו .ןעקירבאפ ןוא רעּפ

 עשידיא ענעמוקעגנַא-עיינ יד ןופ ?לחָאצ עטסערג יד .טאהעג טינ קשח ןייק

 -עװ וצ טיײלסדנַאל ןוא םיבורק ןייק טַאהעגנ טינ ָאד ןעבָאה ןעטנארגימיא

 גידנעמוקרעטנורַא ,ןעבָאה ןעטנַארגימיא עטסרהעמ יד .ןערהָאפוצנײרַא ןעמ

 ,הריד ַא ןענניד וצ ףיוא וליפא טלענ נונענ טָאהעג טינ טפָא ,ףיש ןופ

 ווֶא יטעייסָאס דייא ורביה , יד טָאה רַאפרעד .,ןעניטכענוצרעביא ואוו

 יד ןעפלעה טימ ןעבענענּפָא ךיז טָאה סָאװ עיצאזינַאנרָא יד) "קרָאי וינ

 ןעזָאל "ענירנ, יד לָאז ןעמ זא ,ט'לעוּפ'עג (ןעטנַארגימיא עשידיא "ענירג,

 רעד טרָאד ךיז טניפעג טציא) ."ןעדרַאג לטסעק , ןיא ןעטלַאהפיוא ךיז

 -רַאג ?טסעק , ן'כרוד ןעמוקנָא ןַאד ןענעלפ ןעטנַארגימיא יד (.םוירַאװקַא

 ,טציא יו ,דנעלייא סילע ךרוד טינ ןוא "ןעד

 ןעשיווצ ןעלייטסיוא טנעלפ םידוהי עכייר עניה יד ןופ טעטימָאק רעד

 ןעמ עכלעוו רַאפ ,ןעטעליב עיירפ נָאט ןיא לָאמ רַאּפ א ןעטנַארנימיא יד

 .טשרואוו טימ טיורב ןופ "סעשטיוודנעס , עכילטע ןעמוקַאב ןענעק טנעלפ

 -לטסעק ןענעקטנַא טקנוּפ ןענופענ ןַאד ךיז טָאה טעטימָאק ןופ סיפֶא רעד

 יד ןעלייטסיוא ךיוא ןעמ טנעלפ טרָאד .רעלעק ןעסיורג ַא ןיא ןעדרַאג

 -עג ךיוא טעטימָאק רעד טנעלפ טּפָא רחעז .,רעדיילק עטְלַא ןעטנַארנימיא

 .ןעטייברא ןהעג טלָאװעגנ ןעבָאה סָאװ ,יד ראפ סכאשזד ןעניפ

 רעד ןופ הכאלמ א טנעקענ ןעבָאה סאוו ,יד ןעוועג ןענייז ךילקילנ

 ץנאג ןעגעלפ תוכאלמ לעב ערעדנַא ןוא סערַאילָאטס יד ,רעדיינש יד .םייה

 ןיא ןעמוק ןעגעלפ גָאט ןעדעי טעמכ .טײברַא ואוו ץעגרע ןענירק לענש

 רעד רעבָא .רעטײברַא טרָאד ןעכוז םיטַאבעלַאב רעדיינש ןעדראג-לטסעק

 -ַאטשַאב זיא ןעטנארנימיא עשידיא ענידסלאמאד יד ןופ ?ייט רעטסערג

 ןעוועג טלָאמעד ןעקירבַאפ עֶלַא ןענייז םעד ץוח .א .,רעטיײברַא-טינ ןופ ןענ

 -ימיא יד ןעגעלפ .שילננע ןזיולב טדרערעג טָאה ןעמ ואוו ,עכילטסירק
 -ָאק יד ןופ דסח םעד ףיוא ךילסילשסיוא טעמכ ןעזיוועגנָא ןייז ןעטנַארג

 -עטימָאק יד טא .ןעקירבַאפ ענענייא טאהעג ןעבָאה סָאװ ,טייל-עטימ

 ןעטנַארנימיא "ענירג, יד ןעמענפיורַא ןענעלפ טניירפ ערעייז ןוא טייל

 א ןענרעלסיוא ייז ןעמ טגעלפ טרָאד ןוא רעּפעש יד ןיא ךיז וצ ןעטיײברַא

 -עג ןיא ,ליּפשייב םוצ ,טיײל-עטימָאק עניזָאד יד ןופ רענייא .הכאלמ

 -ַאב טָאה סָאװ ,טנַאקירבַאפ-רַאניס ַא ,גרעבלעכַאטש .,רמ רעסיוועג ַא ןעוו

 -ייוצ א .רעטייברא טרעדנוה ריפ ,יירד א קירבאפ ןיא ךיז ייב טניטפעש

 עסיורג א טַאהעג טָאה ,ך ָאל ב רעסיוועג א ,טעטימָאק ןופ דילנטימ רעט

 -רא רעד וצ "טנעה ענירג, ןעמענ ןעמוק טנעלפ רע ךיוא .,קירבַאפ-ךעלב
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 ץנַאג א ןעװעג טלָאמעד ןיוש זיא ןעטנַאקירבַאפ עשידיא עניוזא .טייב
 -ענ רהעמ ןוא רהעמ ץלא ?הָאצ רעייז זיא רעטייוו סָאװ ןוא ?הָאצ עשביה

 | .ןעסקאוו

 ןעוועג ןַאד ןערהָאי ענעי ןופ ןעטנַארגימיא עֶלַא ןענייז ךַאז ןייא ןיא

 / ייז ןופ ענינייא ןעו .םינצבק עכילקערש ןעוועג עלַא ןענייז ייז .ךיילנ

 ןעבָאה ,םייה רעד ןופ טלעג ?לעסיב ַא טימ ןערהאפעגסיורא וליפא ןענייז

 ןעטנארנימיא עטסרהעמ יד .ט'רטּפ'וצ עזייר רעייז ףיוא ךיוא סע ייז

 ענעדישראפ ןיא ןערענלַאװ גנַאלךעטַאנָאמ ןעזומ טלָאמעד ךיז ןענעלפ

 ןיא ןעמוקנָא ןענעלפ ייז רעדייא ,דנַאלשטייד ןוא ןעיצילַאנ ןופ טדעטש

 ךיוא ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,ייז ןעבָאה םיבורק ןייק ןוא טניירפ ןייק .אקירעמא

 ,קרָאי ןינ ןיא גידנעמוקנָא ,ייז ןופ עטסרהעמ יד ןענעלפ .טַאהעג טינ

 ןעטרָאד .םי נערב םייב ,"ןעדראנלטסעק , ןיא ןעציז וצ ןעננואווצענ ןייז

 טעטימָאק ןופ םידוחי עשטייד יד ןוא ףיוה רעסיורג א ןעוועג טלָאמעד זיא

 ןעזָאל לָאז ןעמ זא ,עיצארנימיא ןֹופ רענָאשימָאק םייב ט'לעוּפ עג עבָאה

 ףיֹוא רעדָא ,ןעדרַאנלטסעק ןופ ףיוה ן'פיוא ןעפָאלש ןעדיא "ענירנ, יד

 ,םי נערב םייב טרָאד ןענַאטשענ ןענייז סאוו ,"סעשזדראב , יד

 עשטייד יד ןעבָאה ןעטנַארנימיא יד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ יד רַאפ
 ,קרָאי וינ ןעבעל לעזניא ן'פיוא הריד ַא ןענָארקעג טעטימָאק ןופ .םידוהי
 רעד ןעטרָאד ךיז טניפענ טציא) ."דנעלייא-סדרָאו, ךיז טפור רעכלעוו

 טגעלפ טרָאד (.ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןופ זיוה-םיעגושמ רעטסערג

 ,ןעקנירט ןוא ןעסע ןעבענ ייז ןעמ

 -לטסעק ןיא ןעפָאלשעג רענירנ סלַא ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,קנעדעג ךיא

 ,ןעטנארגימיא עשידיא ערעדנא עסַאמ רעסיורג א טימ ןעמאזוצ ןעדרַאג

 -וז ןעוװעג ןליפא ןיא סע .ןענעו רעקראטש א ןעסָאנעג טכַאנ ןייא טָאה

 ואו טאהעג טינ ןעטנַארנימיא עדנעלע יד רימ ןעבָאה ךָאד ,טייצ דעמ

 טצעזענפיוא ךיז טָאה ןעמ ,ןענעלעג זיא ןעמ ,ןענער ןופ ךיז ןָאטוצניהַא
 -ָאה רימ ןוא זנוא ףיוא ןעכוילּפ ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה ןענער רעד ןוא

 טימ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעדיא ערעטלע יד .ןעפלעה טנעקעג טינ ךיז עב

 זנוא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ "עניצרעה-טונ, יד ןעטלָאשעג ןעבָאה ,זנוא

 -ַאב ןעבָאה ןוא ,אקירעמא "הנידמ רענעדלָאג, רעד ןיא טכַארבענּפָארַא

 .לאזקיש ןערעטיב רעייז טנייוו

 סָאד .קעז עניצומש ףיוא ןענעלעג ןענייז רבח א םעניימ טימ ךיא

 רעד ןופ ךיז טימ טכארבעגטימ ןעבָאה רימ סָאװ ,שזַאנַאב רעד ןעוועג זיא
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 .סָאנ ןוא ץרַאוש ןעוועג ןיוש קעז ערעזנוא ןענייז טציא .םייה רעטלַא
 ענייז ןוא עמַאמ ןייז .ןעמאזוצ ןערעטלע ענייז טימ ןעמוקעג זיא רבח ןיימ
 -ייא-סדרָאװ ףיוא טקישעגקעװא טעטימָאק רעד טָאה ךַאלרעטסעווש ייווצ
 .-ֹוצ ,רעבָא רבה ןיימ .ןעניואוו וצ החריד ַא טַאהעג ןעבָאה ייז ואוו ,רנעל
 .ןעדראג-?סטעק ןיא "טניואוועג , ןעבָאה ,ןעטַאט ןייז טימ ןעמאז

 ,דיא רעמורפ ַא ,עטַאט ס'רבח ןיימ יוזא יו ,טנייה יו קנעדעג ךיא
 רעסיורג אזַא ןיא זא ,סָאד טמוק יו, :לוק ןפיוא ט'הנעט'עג טָאה
 רענילדנהעצ ןענַאהרַאפ ןענייז סע זַא ,טגָאז ןעמ ואוו ,קרָאי וינ יו טדָאטש
 ,ןעינַאּפש ןופ ןעמוק סאוו עכייר עליפ ייז ןעשיווצ ןוא ,ןעדיא רעדנעזיוט
 םישרדמ יתב עשידיא ןייק רָאג ןעלָאז ,דנאלשטייד ןוא דנאלָאה ,לאגוטרָאּפ
 וט ,םישרדמ יתב עשידיא ןענַאחרַאפ עי ןענייז סע ביוא ןוא ? ןייז טינ
 "ענירג , זנוא ןעמענרעטנורַא ןעלוש יד ןופ םיתב-ילעב יד טינ ןעמּוק םורָאװ
 י.,טבַאנ ַא ןעפַאלשוצרעביא ףיוא שטָאכ ,םיחרוא סלא ךיז ֹוצ

 .ןעדיא םעד ןופ טכַאלעג ןעבָאה טייל'הרבח עגנוי יד
 עננוי ,ךייא -- ,לעדיא רעד ןעגירשעגסיוא טָאה --- ,ךייא זיא טוג ---

 -יירּפשניירא טכאנ רענידנעגער א ןיא טנעק רהיא זא ,סעקינ'הרבח עפייוו
 -ַאב רהיא ןוא גערב םוצ וצ ָאד טדניב ןעמ ןעכלעוו ,ןעפיש יד ןיא ןעג
 סאוו ,ךיא יוו ןעדיא עכלעזא ןָאט ןעלָאז סאוו רעבָא ,ןעגער ןופ ךיז טציש
 ' | ...2 ןעגנירּפש טינ ןיֹוש ןענעק

 ,רימ ןעבָאה ךָאד ,ןעצרַאה ן'פיוא רעטיב ןעוועג זיא ןעמעלַא זנוא
 עטסערג יד .תונעט ענייז טימ ןעדיא םעד ןופ טכַאלעג ,טייל-חרבח עגנוי
 ןענַאטשַאב זיא ןעדרַאג ?טסעק ןופ ןעטנַאריטרַאװק עיירפ ענעי ןופ ?הָאצ
 ,סעדא יװ ,טדעטש עסיורג ןופ רעהַא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,טייל עגנוי ןופ
 .וװ .זַא .א ענוװַאק ,ענליוו ,עשראוו ,דַארגטעװפילעי ,וועיק

 ןיוש טָאה סאוו ,טנַארגימיא ןא ןעגעלעג ןיא ,ךיא קנעדעג ,זנוא ןעבעל
 ,רע טָאה טניואוועג .טייצ ערעגנעל א קראי וינ ןיא טנױאװעגּפָא טַאהעג
 ןייק רע טָאה רעבָא טציא .טירטס רעטסעה ףיוא ,טלהעצרעד טָאה רע יו
 ןוא טעטימָאק ןיא בַאשזד א ןעכוז ןעמוקעג רע זיא ,טַָאהעג טינ טייברא
 -?טסעק ןיא ףיוה ן'פיוא ןעמַאזוצ זנוא טימ טניטכענעג רע טָאה לייוורעד

 ןינ ןיא דיִאס טסיא רעד ףיוא זא ,טלהעצרעד זנוא סע טָאה רע .ןעדראנ
 -ַאּפש ןופ ןעלּפמעט-םרָאפער ןוא ןעלוש עשידיא ךס א ןַאהראפ ןענייז קראי
 ןעדיא עשיליוּפ עשיסקָאדָאטרָא ערעזנוא ךיוא .ןעדיא עשטייד ןוא עשינ
 -רעד זנוא רע טָאה ,טײלסדנַאל רעירַאװלַאק יד .ןעלוש ענעגייא ןעבָאה

 פודגה שרדמה-תיב רעד .טירטס קייּפ ףיוא לוש עסיורג ַא ןעבָאה ,טלהעצ

 זיא סע .לוש א ךָאנ ןענַארַאפ ךיוא זיא טרָאד ,.טירטס ווָאלדול ףיוא זיא
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 ןֹוא רענעמ ,ןעדיא עלא ןעכלעוו ,דינמ א דיַאס טסיא רעד ףיוא ָאד ךיוא
 .תבש עלַא ןערעה ןעפיול ןעיורפ

 ענידנעגער ענעי ןוא רעבירָאפ ןַאד טייז זיא רהָאי גיצרעפ-ןוא-ןעביז

 יװ יוזא .ןעסענרַאפ טינ ץלַא ךָאנ ךיא ןעק ןעדראג-לטסעק ןיא טכַאנ
 ןעו טבעלעגרעביא ןעבָאה עלַא רימ עכלעוו ,דיירפ יד ךיא קנעדעג טנייה
 -ָארקעג תונמחר טכַאנ ןעטימ ןיא ןעבָאה ןעדרַאגלטסעק ןופ עטמאעב יד

 טָאה ןעמ ןוא לָאה ןעסיורג ַא טנעפעענ ןעבָאה ,"ענירנ, זנוא ףיוא ןענ

 טניילעגסיוא ךיז ןעבָאה רימ ואוו ,נינייווניא ןעזָאלענניירַא ןעמעלא זנוא

 ...ןעפַאלש ענָאלדַאּפ רענעקורט רעד ףיוא

 רהעז טלָאמעד טעטימָאק ןופ סיפִא םעד ןיא ןעמ טנעלפ ,טגָאזעג יו

 ענירג  ןעכוז ןעמוקּפָארַא ןענעלפ עכלעוו ,םיתב ילעב עשידיא ןהעז טּפָא

 -יא יד ךיוא טסואוורעד םעד ןופ ךיז ןעבָאה ,ונ ,טייברַא רעד וצ "טנעה

 ייז ןוא קרָאי וינ ןיא ןענופעג רעהירפ ןיוש ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטנַארגימ

 .טייברא רַאפ ןענערפ ןעדרַאזלטסעק ןיא ןעמוק ןעגנַאפעגנָא ךיוא ןעבָאה

 -אוועג טלעדנאװרַאפ שיטקַאפ טעטימָאק םעד ןופ סיּפֶא רעד זיא ױזַא

 -עלפ טייצ רעמוז .(עשזריב-סטייברא) ארויב- טנעמיאלּפמע ןַא ןיא ןער
 רעמיטנענייא ךיוא רָאנ ,ןעטנַאקירבַאפ עשידיא רָאנ טינ ןעמוק ןיהַא ןענ

 עשידיא ?עסיב ןהעש א ."טנעה , עניליב טרָאד ןעכוז וצ סמרַאפ ןופ

 ךיז ןעגנידנָא ןוא סמרַאפ ףיוא ןערהָאפקעװַא עקַאט ןענעלפ ןעטנַארנימיא

 ננַאל ןעביילב ןענעלפ ענלעצנייא זיולב רעבָא ,רעטייברַא-דרע סלא טרָאד

 ןעוועג טינ ןענייז ןעטנארנימיא עשידיא עטסרחעמ יד .סמרַאפ יד ףיוא

 ןָאט טנעקעג טינ ןעבָאה ייז ןוא .טייברא רעשיזיפ רערעווש וצ טניואוועג

 טרעדָאפעג ןַאד ןעבָאה סרעמרַאפ רענאקירעמַא יד סָאװ ,טייברא ערעווש יד

 א ףױא ןעטײברַאּפָא "סרעמרַאפ, ענירג עטסרהעמ יד ןענעלפ .ייז ןֹופ

 ַא ףיוא טלעג גונעג ןענידרַאפ ןענעלפ ייז ןענַאװ זיב ,טייצ עצרוק א םראפ

 םעד ןיא -- /םייהַא, קירוצ ןערעקמוא ךיז ןענעלפ ןוא טעליבדןהַאב

 .ןעדרַאלטסעק ןעיירפ

 רעטייברא עצראווש סלַא ןעגנידנָא ךיז ןענעלפ ןעטנַארנימיא עליפ

 ףיוא ךיוא ןוא ןענהאב-ןעזייא יד ףיוא ,ןעפיש ןעדָאלסיױא ןוא ןעדָאלנָא םייב

 -ראפ ןעטנַארגימיא עשידיא ןעמ טנעלפ טּפָא רהעז .ןעקירבַאפ עסיורג יד

 ,קיירטס ןיא ןעוועג ןענייז רעטײברַא יד ואוו ,רעצעלּפ עניוזא ןיא ןעקיש

 ייז סָאװ ,טייצ עטשרע יד ןעטנַארנימיא עשידיא יד ןענייז ןײמענלַא ןיא

 ייז טימ טָאה רענייא רעדעי .רקפה ןעוועג ,אקירעמַא ןיא ןעמוקענ ןענייז
 -עג טינ ייז ןעבָאה דנַאל ןופ ךַארּפש יד .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןָאטענ

 -ייז גירעננוה ןוא ןעווענ טניואווענ טינ ייז ןענייז ןעטייברַא רעווש ,טנעק
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 ײלרעלַא ףיוא טעוװעקעידזיא ייז רעביא ךיז ןעמ טָאה ,ןעוועג ךיוא ייז ןענ

 | | .םינפוא

 ןעועג ,טגָאזעג יװ ,ןיוש זיא קראי וינ ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 ענעגייא טגָאמרַאפ ןעבָאה סָאװ ,םיתב ילעב עשידיא ?הָאצ עסיוועג ַא

 עשידיא ?הֶאצ ערעסערג ?יפ ַא ןעוועג ךיוא זיא סע .,ןעקירבַאפ עסיורג

 -בַאפ עסיורג יד ןופ טייברַא ןעמענסיורא ןעגעלפ סָאװ ,סרָאטקארטנָאק

 ןעבָאה ייז ואוו ,רעזייה טנעמענעט יד ןיא סָאד ןעטייבראסיוא ןוא ןעקיר

 -ייז ,עניילק יד ייס ,עסיורג יד ייס ,םיתב ילעב עטסרהעמ יד .טניואווענ

 "יױּפ ןעוועג ןענייז ייז ןופ להָאצ עניילק ַא רָאנ .םידוהי עשטייד ןעוועג ןענ

 יַארּפ ןעטנַארגימיא ענירג יד ןענעלפ רעּפעש עֶלַא יד ןיא .,ןעדיא עשיל

 ריפ רעדָא יירד רַאפ לָאמטּפָא ,תעל-תעמ ַא העש 18 זיב 15 ןופ ןעוועצ

 | .ךאוו א רעלָאד

 ןעו --- ,1882 רהאי ןופ טייצ רעמוז ןעוועג זיא סע -- קנעדעג ךיא

 יד ןענעלפ ,ןעדרַאנ-לטסעק-?לעטָאה ןעיירפ, ןיא ןענַאטשעגניײא ןיב ךיא

 וינ םעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעטנַאקירבַאפ עשידיא עכייד

 וצ ןעמוק גָאט ןעדעי טעמכ ,"יטעייסַאס דיע טנַארגימיא ורביה , רעקראי

 ןעקישקעװַא רעדָא רעּפעש יד ןיא ךיז וצ רעטײברַא ענירג ןעמענ ןוא זנוא

 "ץיווש רעדיַאס טסיא עגידטסלָאמַאד יד ןיא סרָאטקַארטנָאק ערעייז וצ ייז

 ייב ,קער עגיליב ייב ,רעדמעה ייב סרָאטיײרעּפָא ראפ ייז ןענרעל וצ רעּפעש

 ןענייז ןפוא אזא ףא .שעװ ןוא רעדיילק ערעדנַא ןוא ןעטסעוװ ,ןעזיוה

 ןעראוועג ןעטנַארגימיא עשידיא עטשרע ענעי ןופ ןעסַאמ עסיורג יד סָאד

 ."תוכאלמ-לעב סע'סובמָאלָאק , ָאד

 "ימיא עשידיא עטסרהעמ יד ןיוש ןעבָאה 1889 רהֶאי ןופ עדנע ןיא

 ףיוא ןוא ןעדרַאנ-לעטסעק ןיא סרעדרָאב עיירפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעטנַארנ

 ףיוא ןעבילקעגרעבירַא ךיז ןעבָאה ןוא סכַאשזד ןעמוקאב ,דנעלייא-סדרָאװ

 .רעזייה טנעמענעט יד ןיא דיַאס טסיא רעד



 ןערהַאי רעניצכַא יד ןופ ןעטנארגימיא עשידיא יד ױזַא יו
 .אקירעמַא ןיא ןעבעל ַא טכַאמענ ןעבָאה

 -טסוא רעגילָאמַא רעד ףיוא ןעסַאג יד ןוא רעזויה יד ,ןעגנוניואוו יד ,רעפעש יוד
 -ןעטנַארגימיא עשודיא עטשרע יד ןופ ןעבעל םעד ןופ סענעצס ןוא רעדלוב -- .דואפ

 .טרעדנוחרהָאי ןעגירָאפ ןופ ןערהָאי רעי80 יד ןיא רעטיוברא

 טאהעג ןעבָאה ןעטנארנימיא עשידיא יד סָאװ ,ןעדייל ןוא תורצ יד

 רָאנ זיא ,אקירעמא ןיא ןעמוקנָא רעייז ןופ ןערהָאי עטשרע יד ןהעטשוצסיוא

 -רַאורע רעד טימ רעהַא עֶלַא ןענייז ןערהָאפעג ,ןעביירשַאב וצ ךילנעמנוא

 ,ךיז טָאה רעבָא ןעזָאלענסױא .סעטעּפָאל טימ דלָאנ ָאד ןעראש וצ גנוט

 דַאפ רעטיב ןוא רעווש ןעטיײברַא טזומענ ןעבָאה םהַאנסיױוא ןהָא עלַא זַא

 ןיא טנעלפ טנארנימיא רעשידיא ַא סָאװ ,תוריכש יד .טיורב לעקיטש םעד

 .ךָאװ א רעלָאד רַאּפ א ןיולב ןעפָארטַאּב ןעבָאה ,ןענידרַאפ ןעטייצ ענעי

 ַא סָאװ עטסכעה סָאד ןוא קיטש ןופ טייברַאעג עלַא ןעבָאה רעטייברַא יד

 -ןוא-ייוצ ןופ ןעוועג זיא ןעטייבראסיוא טנעקענ טָאה רעטיײברַא רענידג

 טלָאמעד ןענייז ןעדנוטש-סטייברַא יד .,ךָאו א רעלָאד יירד זיב בלאהזַא

 יד ןעבָאה טייבראענ .תעל תעמ ןיא ןעדנוטש 18 ןיב 18 ןֹופ ןעוועג

 /ייב ,קעז ייב ,ךעלדמעה ייב ךילכעזטּפיוה ןעטנַארגימיא עשידיא עטשרע

 ךיֹוא ןעבָאה לייט ַא ,קער עניליב ייב ןוא ךַאלזייה-רעדניק ייב ,סעטַאמש

 ,ןעקידבַאפ-ןערַאניס ןיא ןוא ןעקירבַאפ ךעלב ןיא טיײברַאעג

 -ימיא עשידיא עטשרע יד ןעשיווצ ןענייז ,טנַאזענ רעהירפ ןיוש יו

 הכאלמ ַא טנעקעג ןעבָאה עכלעוו ,עכלעזַא גינייו רהעז ןעוועג ןעטנַארג

 ואוו ,סדיירט ענױזַא ייב ןעטײברַא רעבירעד ןענעלפ ייֵז ,םייח רעד ןופ

 טזומענ טָאה רענייא רעדעי .ןענרעל גינייוו רהעז טפרַאדעג ךיז טָאה ןעמ

 וצ טּפַאכעג ךיז ןעמ טָאה ,גָאט םעד ןעבעלוצרעביא ףיוא ןענידראפ ךיילג

 עסיורג ןייק .ןענירק טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ סאוו ,טייברַא רעטשרע רעד
 ןעוועג טינ טעמב ןערהָאי ענעי ןיא דיַאס-טסיא רעד ףיוא ןענייז רעּפעש
 עניילק יד ייב טייברַאעג רעבירעד ןעבָאה רעטייברא עשידיא עלַא טעמכ
 -ָאה סאוו ,ןעטנַארנימיא ןעוועג ךיוא ןיילא ןענייז עכלעוו ,ךאל'םיתב ילעב
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 ןיוטשניויוו .ב 0

 עניילק יד טא ."ןענירנוצסיוא , ךיז ןעצנַאנ ןיא ןעזיװַאב טינ ךָאנ ןעב
 -באפ-רעדיילק עסיורג יד ייב טייברַא ןעמענסיורא ןענעלפ ךעל'םיתב-ילעב
 -ינשעגוצ ןיוש קירבַאפ רעסיורג רעד ןופ ןעמוקאב ןענעלפ ייז .ןעטנאקיר
 ןענופעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעּפעש עניילק יד ןיא ןוא .ערַאװ ענעט
 סָאד .ןערעוו טהיינעגפיוא טייברַא יד טנעלפ ,רעזייח-טנעמענעט יד ןיא
 זיא ּפַאש-טעווס רעד ."רעּפעש (ץיווש) -טעווס,, עטמהירַאב יד ןעוועג ןענייז
 -ענ טרָאד טָאה ּפַאש ןופ תיבה-?עב רעד .גנוניואוו ַא יא ,ּפַאש א יא ןעוועג
 ךיק יד ןוא רעמיצ רעטשרעדָאפ רעד ,עילימַאפ ןייז טימ ןעמאזוצ טניואוו
 עצנַאג יד טגעלפ ןעפָאלש .ןערעמיצ-סטיײברַא סלא ןערעוו טצונַאב ןענעלפ
 יד ייב רעמיצ ןעטשרעדָאפ ןיא .םור-דעב ערעטסניפ ןייא ןיא עילימַאפ
 יד ייב .סרָאטײרעּפַא יד ראפ ןענישַאמ-הענ יד ןעּפעטש ןעגעלפ רעטסנעפ

 ,בוטש ןעטימ ןיא ןוא סרעטסייב יד ןעציז ןעלוטש ףיוא ןעגעלפ ןעטייז

  -סיוא הרוחס טימ קעּפ עסיורג ןעפרָאוועגנָא ןייז ןעגעלפ ,ענָאלדָאּפ ן'פיוא
 ןעציז ןעגעלפ ,קעּפ עכייוו יד ףיוא ,ָאד ,ביוטש ןוא טסימ טימ טשימעג
 עיינ יד ןעגידנערַאפ ןענעלפ סאוו ,סנירעשיניפ עכילטע יד טצעזענסיוא
 יד ייב .סרָאטיײרעּפא יד רַאפ ןענישַאמ-הענ יד ןעהעטש ןעגעלפ רעטסנעפ

 םייב ןוא סנעזייַא-סערּפ יד ןעמערַאװ ןוא ןהעטש ןענעלפ ייז .ןעדיא עטלַא

 -רַאפ יד טערב רעלעיצעּפס ַא ףיוא ןעסערּפ ייז ןענעלפ טכילדזעג ןופ ןייש

 .רעדיילק ערעדנא ןוא ןעזיוה יד ,קער יד ,ןעלטנַאמ עגיט

 יד ןערימשסיוא ,חירפ רעד ןיא ,רָאטקַארטנָאק רעד טגעלפ טפָא רהעז

 -ענ ןענייז סנירעהענ-ןעטָאב יד רעדָא סנירעשיניפ יד עכלעוו ייב ,ךעלשיט

 ןעניילוצסעווא ואוו ןעבָאה טינ ןעלָאז ךאלדיימ יד ידכ ,ןיסָארעק טימ ןעסעז

 .תוריזנ עיינ ןעבעגסיורַא םיתב ילעב יד ןענעלפ נָאט ןעדעי .זייּפש רעייז

 ןופ זא ,להעפַאב ַא ןעבענסױרַא ןוא תיבה-לעב א ןעמוק טנעלפ גָאט ןייא
 יד ןענַארטּפױרא ןיילא סרָאטײרעּפָא יד ןעלָאז רעטייוו ןוא ןָא טציא

 שרעדנַא ןא זיוה-רעוו ןופ טננערב סערּפסקע רעד סָאװ ,טייברא קעּפ

 -העלקרע ןענרָאמהירּפ םענהעש ןייא ןיא תיבה-לעב רעדנַא ןַא טנעלפ לָאמ

 טלהָאצאב ןענירק רעטייברא יד ןעלעוו רעטייוו ןוא ןא טציא ןופ זא ,ןער

 ןעזיירּפ יד .,ךָאו עדעי ,רעהירפ יו טָאטשנא ,ןעכָאװ ייווצ ןיא לָאמ ןייא

 דע יו ,ןעמיטשאב ןיילא תיבה:לעב רעדעי ךיוא טנעלפ טייברא רעד רַאפ

 | .ניטיונ רַאפ ןענופענ טָאה

 -סרהעמ ןענייז "רעּפעש-טעװס , יד ןופ םיתב-ילעב ענידסלָאמַאד יד

 -עג סעקוװאיּפ יו ןעבָאה סאוו ,ןעננוי עבָארנ עדנעסיוונוא ןעוועגנ סנעט

 ןענייז עכלעוו ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענירג ערעייז ןופ טולב סָאד ןעניוז

 ,אקירעמַא רענעדלָאג רעד ןיא ןעקילנ ןעכוז ןעמוקעג



 81 אקירעמַא ןוא סנָאונוי עשודיא

 עשידיא ענעמוקעגרעבירא יד ןעשיווצ ןיוש זיא ןעטייצ עניימ ןיא

 -ָאה סאוו ,טייל עננוי עטנעגילעטניא ?הָאצ עניילק א ןעוועג ןעטנַארגימיא

 -עװַאב רערענָאיצולַאװער רעד ןיא ןעמונעג ל?יײטנַא דנַאלסור ןיא ךָאנ ןעב

 ןיא ןערהָאי ענעי ןופ רעבָא ןעטנַארגימיא עשידיא להָאצ עטסערג יד .גנונ

 -פליה ןוא דנעסיוונוא ןעוועג זיא עכלעוו ,עסַאמ רעהיור ַא ןופ ןענַאטשַאב

 רעכילקערש א ןעוועג זיא ןעטנארנימיא ענירנ ענעי ןופ ןעבעל סָאד .זָאל

 יו ךיז ןעלעטשוצרָאפ ךילנעמנוא רָאנ סע ןיא נָאט וצ טנייה .םנהינ

 ,טבעלעג טלָאמעד ןעבָאה ןעשנעמ יוזא

 םעט םעד טכוזראפ ךיוא ןערהַאי עטשרע ענעי ןיא בָאה ןיילַא ךיא

 סָאװ ,עיצַאטַאולּפסקע רעזָאלצרַאה ןוא טייקדנעלע ,טייקמערָא רעד טָא ןופ

 םעד ןיא .ןעטנארנימיא עשידיא עטשרע יד ןעשיווצ טשרעהעג טָאה

 ,רענירג סלא טייצ עטשרע יד טניואוועגנ בָאה ךיא אוו ,זיוה-טנעמענעט

 ןיוש זיא רעכלעוו ,ןאמ ןעננוי ןעשידיא ַא טימ טנאקאב ךיז ךיא בָאה

 ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רע .,?ץעינאקירעמַא , ןא יװ ןָאטעגנָא ןעננאגעג

 רע יוזא יו טלהעצרעד רימ טָאה רע ןוא ,דנאל ןיא ןעטַאנָאמ סקעז ַא ייב

 ףיוא קירבַאפךעלב א ףיוא טייברא רע .קראי וינ ןיא ןעבעל ַא טכַאמ

 ךָאװ א רעלָאד בלַאה ַא טימ ייוצ ןיוש טנירק רע .טירטס רעטסעה
 .ןעלסיש ענעכעלב טכַאמ עכלעוו ,סערּפ עסיורג ַא ייב טיײברַא רע ,תוריכש

 יד זא ,ןעטיה ךיז זומ ןעמ רעבָא ,ערעווש ןייק טינ זיא אפונג טײברַא יד

 יו ,טנערפעג םהיא בָאה ךיא ןעוו ,רענניפ א ןעּפַאכניײרַא טינ לָאז ןישַאמ

 רע טָאה ,ךָאו ַא טנעס ניצפופ ןוא רעלָאד ייווצ טימ ךרוד רע טמוק ױזַא

 ניצעביז-ןוא-ףניפ רע טלהָאצ (ריטרַאוװק) ?ישזָאל , רַאפ זא ,טרהעלקרע רימ

 ןעכלעוו ,ןאויד ַא ףיוא רעמיצ ןעטשרעדָאפ ַא ןיא טפָאלש רע .ךָאװ ַא טנעס

 רע סָאװ ,ךָאוװ א טנעס ניצביז-ןוא-ףניפ יד רַאפ .טכַאנייב ףיוא טכַאמ ןעמ

 ַא ךיוא הירפ רעד ןיא ןעדעי ךָאנ רע טנירק ,עטסָאבעלַאב רעד טלהָאצ

 ןוא טיורב עצרַאװש טנופ ייוצ רע טפיוק טנעס יירד ראפ .עפַאק זָאלנ

 ,סענַאנַאב טימ טיורב רע טסע נָאטיײיב .,טסעפקערב ןייז ןיוש זיא סָאד

 רעד ייב רע טנירק טנעװא ןיא .טנעס ייווצ ראפ ריפ טפיוק רע עכלעוו

 ראפ  ,יירפ רעקוצ טימ עהט זָאלנג רֶאֹּפ א ,ןייא טהעטש רע ואוו ,סעסימ

 ירעסָארנג ןיא ןעביילברַאפ עכלעוו ,סקעבעג עטלַא רע טפיוק טנעס ייווצ

 טכַאנ-וצ-גָאטיירפ זיולב .ערעשטעוו ןייז זיא סָאד ןוא ,הירפ רעד ןיא ןופ

 ניסיירד רע טלהָאצ םעד ראפ .סעסימ רעד ייב ץכעקעג רע טסע תבש ןוא

 טימ ןעמַאזוצ סָאד .סעסימ יד םהיא רַאפ טשַאו שעוו יד .ךָאו ַא טנעס

 -לעוו ,טוה יד .ריטרַאװק רעד וצ בָאנוצ סלַא רע טנירק עעהט ןוא עפאק יד
 טלהָאצַאב .עיינ ַא יװ רָאנ ךָאנ ןהעזענסיוא טָאה ,ןעגארטענ טָאה רע עכ



 ןייטשניווו .ב 2

 ןהֶא ןעוועג זיא יז סָאװ ,רַאפרעד טנעס 80 ןעצנאג ןיא רהיא רַאפ רע טָאה

 .טנעס טכא ראפ ץוט ןעצנַאנ ַא ןעפיוק רע טנעלפ סנענארק .גאלשרעטנוא

 טנעלפ ,ןערעוו גיצומש טנעלפ רעלאק ַא ןעוו ןוא ענעריּפַאּפ ןעוועג ןענייז ייז

 ןעבָאה ךיש עיינ ענייז .טייז ןעטייוצ ן'פיוא ןערעקרעביא םהיא רע

 . רע טָאה רעדיילק .טנעס גיצנאווצ-ןוא-ףניפ-טימ-רעלָאד ַא טסָאקעג םהיא

 רעד ןעוועג טלָאמעד זיא סע ואוו ,טירטס רעטסקעב ףיוא עטצינעג טפיוקעג
 טלהָאצַאב רע טָאה םויטסָאק ןעטצונעג א ראפ ,רעדיילק עטלַא ןופ קרַאמ

 | ,רעלָאד ןעבלַאה-א-טימדייווצ

 ענעי ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא עטסרהעמ יד טנעלענ ןעבָאה ױזַא טָא
 .ןערהאי

 נָאט וצ טנייה ךָאנ ןעמ ןעק קרָאי וינ ןופ דיַאס טסיא רעד ףיוא
 -יא עטשרע יד ואוו ,רעזייה-טנעמענעט ענילָאמַא יד ןופ עגינייא ןעפערט

 ןופ עיסימָאק-סגנוכוזרעטנוא ןא .טניואוװעג ןעבָאה ןעטנַארגימיא עשיר

 ןיא ךָאנ רעזייה טנעמענעט עזיד טָאה קרָאי וינ ןופ גנוריגער-טייטס רעד
 ,סעקטסאּפ סלַא טמַאדרַאפ קירוצ רהֶאי 43 טימ ,טסייה סָאד ,1886 רהֶָאי
 םעד רַאפ קילגמוא ןַא ןענייז ייז לייוו ,ןעניואוו טינ ןערָאט ןעשנעמ ואוו

 יד ןיא זַא ,םיובענ ױזַא ןענייז ייז ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנוזעג
 טנעװ יד .ןייש-ןענוז ןייק ןײרַא טינ לָאמ ןייק טמוק ןערעמיצ עטסרהעמ

 וצ טנייה .ןעטייהקנַארק ענעדישרַאפ טימ טּפַאזעגנָא ןוא טליופוצ ןענייז
 -ַאטרַאװק עטסמערָא יד ןיא וליפא רעזייה עניוזא ןענייז ,ךילריטַאנ ,גָאט

 -ָאה רעבָא טלָאמעד .טייהנעטלעז ַא דיַאס טסיא רעקראי וינ רעד ןופ ןעל

 טניואוועג ןעטנַארנימיא עשידיא עֶלַא ןופ טנעצָארּפ גיצניינ טכייליפ ןעב

 ,רעזייה ענױזַא ןיא

 ןליפא טלָאמעד ךָאנ ןענייז רעזייה עניזָאד יד ןופ עטסרהעמ יד ןיא
 טנעלפ סע ןעו .ןעװעג טינ (סרעטייל-סננוטער) סּפיעקסע-רעייפ ןייק
 -ייה יד ןופ רעניואוונייא יד טפָא ןענעלפ ,זיוה ַא ןיא רעייפ ַא ןעכַאמ ךיז
 ערעייז רַאנָאז עכנַאמ ןוא ,סטוג ןוא בָאה ןעצנאג רעייז ןערילרַאפ רעז
 ןיא ןעכָארבעגסױא רעייפ ַא טָאה לָאמ ןייא יװ קנעדעג ךיא .סנעבעל

 ןענייז ןעשנעמ ןעביז ואוו ,טירטס ןעלע ףיוא זיוה ַא ןיא טכַאנ רעד ןעטימ
 טינ ןענייז זיוה םעד ןיא סאוו ,רַאפרעד טיוט ףיוא ןעראוועג טנערברַאפ
 ןיא ןעמ טָאה עידענארט רעזיד ךָאנ טשרע .סּפיעקסע-רעייפ ןייק ןעוועג
 ןא ןעבָאה זומ זיוה-טנעמענעט עדעי זא ,ץעזעג א טרהיפעגנכרוד קראי וינ
 ןערהָאי עליפ טימ טשרע ןוא .סרעטייפ טימ ּפיעקסע-רעייפ םענרעזייא
 "זיוה-טנעמענעט רעד ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,1901 רהֶאי ןיא ,רעטעּפש



 סס אקירעמַא ןוא סגָאונוי עשודוא

 סטנעמענעט עטלַא יד יו ,רעזייה עכלעזַא ןעיוב וצ טָאברַאפ סאוו ,ץעזעג
 | .ןעוועג ןענייז

 טסיא רעקרָאי וינ רעד ףיוא רעזייה-טנעמענעט ענעי ןיא ןעגנוניואוו יד
 -ןענוז ןהֶא ,ןעטנַאטסערַא רַאפ סעמרוט יו טקוקענסיוא עלַא ןעבָאה דיַאס
 ןעבָאה ןענעלפ ןעגנוניואוו עטסרחעמ יד .טכיל ןהִא ןוא טּפול ןהָא ,ןייש !

 ןופ ןענַאטשַאב ןענייז ןעגנוניואוו םור-ייווצ יד .ןערעמיצ יירד רעדָא ייווצ
 ןיא ןעגנאגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,רעטסנעפ ייווצ טימ רעמיצ ןעטשרעדַאפ ַא
 רעטשרעדַאפ רעד .סַאנ רעניצומש ,רעגנע א ןיא רעדָא ףיוה ןעלָאמש ַא
 א ראפ יא ,לַאז א רַאפ יא ,רעמיצ-סע ןַא ראפ יא ןעניד טנעלפ רעמיצ
 ןעטלַאהפױא ךיז טנעלפ ןעטרָאד .שעוװ ןעשַאו וצ ןוא ןעכָאק וצ ךיק
 םעד ןיא .טסעג ןעמענפיוא ךיוא ןעמ טגעלפ טרָאד .עילימַאפ עצנַאג יד
 ךיז טגעלפ רעכלעוו ,ןַאװיד ַא ןעניפעג ךילנהעוועג ךיז טנעלפ רעמיצ
 סרעדרָאב רַאּפ א ןעפָאלש טכַאנייב ןעגעלפ םהיא ףיוא ןוא ןעכַאמפיוא
 עכלעוו ,םור-דעב יד ,רעטייווצ רעד .(ןעטנַאריטרַאװק) סעקרעדרָאב רעדָא
 ַא סלא טנידעג טָאה ,עקמור ערעטסניפ ,עניילק א ןעוועג ךילנהעוועג זיא
 ןיא .טעב ַא זיולב ןעלעטשקעװַא ןענעק ןעמ טגעלפ טרָאד .רעמיצ-ףָאלש
 -ייא טימ לערעטסנעפ ןיילק א רָאנ ןייז ךילנחעווענ טנעלפ לערעמיצ ןעזיד
 -על ,רָאדירָאק ןערעטסניפ ןיא טקוקעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,סעטַאהג ענרעז
 רעסַאװ ןעּפמָאּפ וצ עּפמָאּפ א ןעניפעג ךיז ןענעלפ סע ואוו ּפערט יד ןעב
 .שזַאטע ןעצנאנ ןופ םינכש עלַא רַאפ דנעטסישַאו ַא ןוא

 רעכלעוו ,רעמיצ ןעטירד ַא ךיוא טַאהעג ןעבָאה ןעגנוניואוו עגינייא
 רעד ."םור דעב , רעד ןוא םור טנָארפ ןעשיווצ ןעמוקסיוא גידנעטש טנעלפ
 ןיא רַאפרעד ןוא .רעטסנעפ ןהֶא רָאנ ןעוועג גידנעטש טעמכ זיא רעמיצ
 -יצ רעד .טפול ןייק טינ ןוא טכיל ןייק טינ ןעוועג טינ לָאמ ןייק טרָאד
 נידנעטש ךיוא טנעלפ ךיק רעד ןיא רעבָא .ךיק יד ןעסייהעג טָאה רעמ
 ןענערב טכַאנ ןוא גָאט טנעלפ ךיק ןיא .ןעפָאלש וצ ףיוא עפָאס א ןהעטש
 טינ ץעגרע ןיא טלָאמעד ךָאנ זיא גנוטכיײלַאב עשירטקעלע ןייק) טכיל א
 סָאד ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעוועג אי טלָאמעד ןיוש זיא טכיל-זענ .ןעוועג
 עטסרהעמ יד ןיא .(! טכיל זעג א ןענערב וצ טלָאמעד ןעניגראפ טנעקעג
 ןעבעגסױרַא טנעלפ סאוו ,לעּפמעל ןיסָארעק ַא ןענעדב ןעמ טנעלפ רעזייה
 ןעשַאװסיױא טנעלפ זיוה ןֹופ עטסָאבעלַאב יד ןעוו ןוא טכיל עצרַאװש א
 ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןהעזרעד טשרע יז טענלפ ,ּפמָאל ןופ לעזעלנ סָאד
 -ַארַאט טימ תונחמ עצנאג ןערעדנַאװמורַא ןעגעלפ טנעוו יד רעביא .זיוה
 ךיז טָאה סאוו ץלַא ןוא רישעג יד ,ּפעט יד ןעליפנָא ןענעלפ סָאװ ,סענאק
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 טפאשננע רעד ןופ ןעמונעג ךיז טָאה שינעקישנָא עזיד .זיוה ןיא ןענופעג
 -ענעט עניזָאד יד ןופ רעניואוונייא יד .ןערעמיצ ענעי ןופ םייקענשוד ןוא
 רעמוז ייס שינעקישנָא רעד טָא ןופ ןעדייל ךילקערש ןענעלפ רעזייה טנעמ
 סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ ןעמ טגעלפ םעד ןופ ךיז ןעװעטַאר .רעטניוו ייס ןוא
 -רעד .סָאג רעניצומש רעגנע רעד ףיוא זיוח ןופ ןעפיױלסױרַא טגעלפ ןעמ
 טנעמענעט יד ןופ (סעקינַאנ יד) ?סּפוטס,, יד ןעטייצ ענעי ןיא ןענייז רַאפ
 -סיױרַא טנעלפ םלוע רעד .,ןעשנעמ טימ טרענַאלַאב ןעוועג גידנעטש רעזייה
 עשירפ לעסיבא ןעּפַאזנייא ןעגנוניואוו ערעטסניפ ענשוד יד ןופ ןיהַא ןעמוק
 .טפול

 ,רעּפעש-טעווס יד ןיא רעטייברא יד ןופ ןעבעל סָאד ןעוועג זיא רעווש
 -זיוה יד ןופ ןעבעל סָאד ןעוועג זיא רעכילרעפעג ןוא רעבָא רערעווש ךָאנ
 -ניוו .טפַאשטריוװ-זיוה יד ןערהיפ ןעפרַאד ןעגעלפ עכלעוו ,סעטסָאבעלַאב
 ןעגעלפ סאוו ,סנעוויוא יד ןיא סעֶלַא ןעכָאק ןעפרַאד ןעמ טנעלפ טייצ רעט
 -וצסיוא ןייז ךילנעמנוא טנעלפ טייצ רעמוז .ןעליוק ןופ ןערעוו טציײהַאב
 -ָאק רַאפרעד ןעמ טנעלפ ,ןערעמיצ עגנע יד ןיא ץיה עכילקערש יד ןעטלַאה
 -רעביא ךיז טפָא ןענעלפ סאוו ,ךעלעוויוא-ןיסארעק ענעכעלב ףיוא ןעכ

 רעייפ א ןעכַאמנָא ןוא ןעסינסיוא ךיז טנעלפ ןיסארעק רעד ןוא ןערהעק
 ןיסארעק ענעי ךרוד ןעראוועג טנערברַאפ זיא יורפ ןייא טינ ,זיוה ןיא
 םעד ןופ ןעהורּפָא ןעגייל ןיוש ךיז טגעלפ ןעמ ןעוו ,טכַאנ ייב .ךעלעוויוא
 ןַא טימ ןעכַאמוצ ןענעק טינ טשרע ןעמ טנעלפ ,טײברַא גָאט ןערעווש
 -לעוו ,ןעצנַאװ ןופ טעטסעּפרַאפ ןעוועג ןענייז רעזייה עטסרהעמ יד .גיוא
 יד ןליפַא ןוא טנעוו יד ,ןעצַארטַאמ יד ,ןעטעב יד ןעליפנָא ןעגעלפ עכ

 טימ סטעזָאלק יד ןוא ןעטעב יד טגיניירעג טינ טָאה ןעמ ליפיוו .עילעטס

 ןופ ןערעוו רוטּפ ןענעק טינ ץלַא ןעמ טנעלפ ןיזנעב טימ רעדָא ןיסָארעק

 ךילכעזטּפוה ,טכענ עצנַאג ןעגעלפ םעד בילוצ .שינעקישנָא רעניזָאד רעד

 -נעמ טימ טקַאּפעג ןייז דיַאס טסיא רעד ןופ ןערַאוטָארט עלא ,טייצ-רעמוז

 -ָארט םענרענייטש ן'פיוא ןעטעבסיוא ןעגעלפ סעמַאמ עמערָא יד .ןעש

 -קעווא ךיז ייז ןענעלפ ןיילַא ןוא ךאלרעדניק ערעייז רַאפ רעגעלעג א רַאוט

 ןופ ייז ןענעלפ ױזַא ןוא רעדניק יד ןעטיה וצ סַאג ןיא לוטש ַא ףיוא ןעצעז

 עננוי יד ןוא ןהיז יד טימ סעטַאט יד .ןעפַאלשנייא ךיוא ןיילַא טייקדימ

 -ענעט ןופ ךַאד ן'פיוא ןעפָאלש רעדָא טכענ עסייה יד ןיא ןענעלפ ךַאלנניא
 -םקע יד ףיוא רענעלעג א ןעטעבסיוא ךיז ןענעלפ ייז רעדא ,זיוה-טנעמ

 ןיא טכַאנ ייב ןהעטש ןערהָאי ענעי ןיא ןעגעלפ עכלעוו ,סנעגָאװ-סערּפ

 .ןעלַאטש יד ןיא טָאטשנא ,סָאנ

 ;עלפ ךיא ןעוו ,טנעװוַא ןעדעי טעמכ ןהעז סענעצס ענױזַא געלפ ךיא
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 ןעמ טגעלפ םוטעמוא .זיוה טנעמענעט רעשידיא ַא ייברַאפ ןהענכרוד רָאנ

 יד ןענעלפ רעזייה-טנעמענעט יד ןיא .סאנ ן'פיוא ןעפָאלש ןעשנעמ ןהעז

 -ייז סע ואוו ,רעזייה-רענרָאק יד ןיא .ףיוה ןעלָאמש א ןיא ןייז "םטעליוט,

 -סניפ א ןיא ןייז ראג "סטעליוט , יד ןענעלפ ,ןעוועג טינ ןעפיוה ןייק ןענ
 לָאמ טפָא ןענעלפ ,ןיילק ןוא סיורג ,רעניואוונייא יד ןוא רעלעק ןערעט

 .טעליוט ןיא רעלעק ןיא שזַאטע ןעטפניפ ןוא ןעטרעפ ןופ ןעפיול ןעפראד

 -נטש רהעמ רַאנָאז ןוא ןעצפופ ,ףלעווצ וצ ןַאד ןעמ טָאה טײברַאעג

 -ענעט יד ןיא ןהעז ןעמ טנעלפ טנעװא ןיא טעּפש .תעל תעמ ןיא ןעד

 טימ גידנעפיל טלא ןוא גנוי דיַאס טסיא רעד ףיוא ןעלַאטרַאװק טנעמ

 -רעיב יד ןיא ןעפיול ןעמ טגעלפ סָאד .טנעה יד ןיא ךאלדנעק ענעכעלב

 טסָאקעג ןערהאי ענעי ןיא טָאה סָאװ ,רעיב-"טניַאּפ, ַא ןעפיוק ןענולַאס

 ןוא רעזעלג סקעז-ףניפ ַא ןעטלַאהטנע טנעלפ 'טניַאּפ;ה ַא .טנעס ןעביז

 א טימ ןעקיוק דנעווא ןעדעי ךיז ןענעלט סעילימַאפ רעטײברַא עמירָא

 | | .רעיב ןעניליב זָאלג

 -עמרָאק ןערהָאי ענעי ןיא סעמַאמ יד ןענעלפ רעדניק ערענעלק יד

 ,/רעטוּפ-לעּפע  ןעפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,עלדַאװָאּפ ןיס ַאזַא טימ ןענ

 -ענ טָאה ןעמ עכלעװו ,לעּפע עטליופרַאפ ןופ טכַאמעג עווַארטָאּפ  ַא
 ףיֹוא ןערימשנֶא ןעמ טגעלפ "רעטוּפ-לעּפע, יד .ןעפראווקעוַא טפרַאד
 ןעסיז א טאהעג טָאה סע .טאהעג ביל סע ןעבָאה רעדניק יד ןוא טיורב

 טינ טלָאמעד סעמַאמ יד ןעבָאה םילכאמ ערעסעב ןייק .םעט ןענינייוו ןוא

 -הֶאי ענעי ןיא טנעלפ רעבָא רַאפרעד .,רעדניק ערעייז רַאפ ןעפיוק טנעקעג

 נידנעטש סטירטס סקעסע ןוא םורב ןופ ירעסנעּפסיד דיַאס-טסיא יד ןער

 עכלעוו ,ךַאלרעדניק עננוי ערעייז טימ סעמַאמ עשידיא ןופ טרעגַאלַאב ןייז
 ןופ טייקכילברעטש יד .ןעסע ןעטכעלש םעד ןופ ןעקנערק טּפָא ןענעלפ
 רהעז טלָאמעד ןעוועג זיא קראי וינ ןופ דיִאס טסיא רעד ףיוא רעדניק
 -טעווס יד ןיא ןעטכַאמש ןענעלפ סָאװ ,ןערעטלע יד ךיוא רעבָא ,סיורג

 ןעבראטש טייהרעננוי טפָא ןענעלפ רעזייה-טנעמענעט יד ןיא ןוא רעּפעש

 רעד סָאװ ןערעפיצ יד טל .ןעטייהקנַארק ערעדנַא ןוא טכוזדניווש ןופ
 ןיא זיא ןעבעגעגסױורַא טָאה קראי וינ ןופ טנעמטרַאּפעד-סטייהדנוזעג
 רעד ןופ רעניואווניײא ןהעצעביז עדעי ןופ ןערהָאי רעגיִצכַא יד ןופ עדנע
 .טכוזדניווש ףיוא קנארק ןעוועג רענייא דיאס-טסיא רעקראי וינ

 -דניוש ףיוא ןערעוו קנַארק טנעלפ רעכלעוו ,רעטײברַא רעשידיא א
 טלָאמעד זיא רעכלעוו ,לַאטיּפסָאה יַאניס טנוָאמ ןיא ןעפיול טגעלפ טכוז
 א רַאפ .וינעווע ןָאטנניסקעל ןוא טירטס רעט-07 רעד ףיֹוא ןעוועג ךָאנ
 -יּפסָאה יד ןיא ןעמוקוצוצ רעש רהעז ןעוװעג ןיא רעטייברא םענירג
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 טלָאמעד רעטײברַא יד ןעבָאה ןענייארַאפ רעדָא תורבח ןייּק ּוצ ,רעלעט

 םינ רע טָאה ,ןערעוו קנַארק טנעלפ רענייא ןעוו ןוא ,טגנַאלַאב טינ ךָאנ

 -ַאשט ורביה דעטיינוי, יד וצ ךיז ןעדנעוו יו הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג

 רעד ןופ טלַאטשנא-הקדצ יד, ןעפור טלָאמעד טנעלפ ןעמ עכלעוו ,"סיטיר

 "רא םענירג ַא ןעמוקנָא רעבָא טנעלפ טכייל ױזַא טינ ."טירטס רעטכַא

 -נַאהקדצ יד טָא ןופ עציטש זיא טינ ערעסָאװ ַא ןעמוקַאב וצ רעטייב

 .ןעטלַאטש

 ךַאלגניא עגנוי יד ןופ עגַאל יד ןעוועג ןערהָאי ענעי ןיא זיא ךילקערש

 .רעטײברַא-ןעטנַארגימיא עשידיא עטשרע יד ןופ רעדניק יד ,ךאלדיימ ןוא

 עשידיא יד ןופ רעדניק עטסרהעמ יד ןענעלפ לוקס ןיא ןהענ וצ טָאטשנא

 -יניפ יד .דיַאס טסיא רעד ןופ רעּפעש-טעוװס עלַא יד ןעליפנָא רעטייברא

 ,ךַאלדיימ עגנוי סנעטסרהעמ ,יירעדיינש ייב סנירעהענ-ןָאטָאב ןוא סרעש

 העש ןעצפופ ןיב ףלעװצ ןופ ץומש ןיא דרע רעד ףיוא ןעציזּפָא ןענעלפ

 עמירא עניזָאד יד סאוו ,ןענינעגראפ רעניצנייא רעד .תעל תעמ ןעדעי

 ,תבש  ,ריצַאּפש רעניד'תבש רעד ןעוועג זיא ,ןעבָאה ןאד ןעגעלפ ךא?דיימ

 -עלפ .טײברַאעג טינ טלָאמעד רעּפעש-טעװס עטסרהעמ יד ןיא ןעמ טָאה

 סַאג רעטסנהעש רעד ףיױא עטצוּפענסיױא ןהעגסיורא ךאלדיימ יד טָא ןעג

 ןעפור ןַאד טנעלפ ןעמ עכלעוו ,טירטס דנערג ףיוא ,דיַאס טסיא רעד ןופ

 יד ןעקוקוצנָא תונמחר ַא ןעװעג זיא סע ."וינעווע עטפניפ עשידיא יד;

 ,עסַאלב ןעוועג ןענייז רע'מינּפ ערעייז .ךעלדיימ עטצוּפעגסיוא עניזָאד

 עגנע ,עניצומש יד ןיא טייברא ןעדנוטש עגנַאל יד ןופ עטערָאמעגסױא

 ןערָאט טלַא רהָאי ןהעצכעז רעטנוא רעדניק זַא ,ץעזענ ןייק ,רעּפעש-טעווס

 ןענידנע ןוא לוקס א ןיא רעהירפ ןהענ ןעזומ ייז זא ,ןעטייברא ןהעג טינ

 רעד ףױא רָאנ טינ .ןעװעג טינ טלַאמעד ךָאנ זיא ,סרוק ןעסיוועג א

 "עד ןעמ טגעלפ ןעקירבַאּפ עסיורג רָאנ יד ןיא וליפא רָאנ ,דיַאס טסיא

 ךעצ ןופ רעדניק עגנוי טיײברַא רעד ייב ןעפערט ןעטלעז טינ ךיוא טלָאמ

 ,ןעטייברא ןעמוק ןעגעלפ .ךעלרעדניק עטסרהעמ יד .טּלַא רהֶאי ףלעווצ

 -לעז .ןעכאמ וצ ןעבעל א ןערעטלע עמערָא ערעייז ןעפלעהוצסיורַא ידכ

 ןעניגראפ ךיז ןענעק ןערהאי ענעי ןיא טגעלפ רעטייברא יד ןופ רע ןעט

 יד .ןַארָאטסער ַא ןיא טייצלהָאמ א ןעסע ןהענניירא יוװ סוסקול אזא

 עגיטיונ יד טינ ןוא םעד ראפ טלעג סָאד טינ טַאהעג טינ ןעבָאה רעטייברא

 רעדא ,טײברַא רעד ייב ּפַאש ןיא רעדָא ןעסע ןעזומ ןענעלפ ייז ..טייצ

 ףיוא סעסימ רעד ייב רעדא ,םייה רעד ןיא ךיז ייב טנעווַא ןיא רעטעּפש

 ,"ישזַאל , רעד

 "האי טימ טשרע ךיז טָאה קראי וינ ןופ טנעמטרַאּפעד-רָאבייל רעד
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 -רעטייברַא עדנעלע יד ןופ ענַאל רעד טימ טריסערעטניארַאפ רעטעּפש ןער

 טכילטנעפערַאפ טָאה ןוא ענַאל רעייז טשרָאפעגסױא טָאה רע ,ךאלדיימ
 ןענייז טֶא ,ךַאלדיײמי-ּפַאש יד ןופ גנוגנידַאב-סנעבעל יד ןענעוו טכירַאב א
 ןופ טכירַאב םענעי ןיא ןערָאװעג טכַארבעג ןענייז סָאװ ,ןעטקַאפ רָאּפ ַא

 : טנעמטרַאּפעד-רָאבייל םעד

 תוריכש ערהיא  ,דנַאלסור ןופ טמוק ,טלַא רהאי 18 ,...ס יטריוג,
 רהיא .ךָאװ א טנעס ניצפופ טימ רעלָאד יירד ןענייז קער ןעשיניפ ייב
 ןעבָארקס ןוא שעוו ןעשַאו -- ןעטײברַא סיוא טחעג ,הנמלַא ןַא ,רעטומ
 ןיא רעדורב ס'יטריוג ;ךָאװ א רעלָאד יירד א ךיוא טנידרַאפ ; סרָאלּפ
 ,פוקס ןיא ךָאנ טהענ ,טלַא רחָאי 8

 -ָאד 7 טנידרַאפ .דנאלסור ןופ טמוק ,טלַא רהאי 28 ,.,.פ אדירפ,
 רעטסעווש ןוא רעטָאפ רהיא .ןירעטסייב סלא ןעטסעוו ייב ךָאו א רעקל
 עדמערפ ןעשַאו טהענ רעטומ יד .ןעטײברַא טינ ןענעק ןוא קנַארק ןענייז
 ,עילימַאפ רעד ןופ ןירענרָאזרַאפ-טּפיוה יד זיא אדירפ .שעוו

 -ָאמ ענינייא זיולב ,דנַאלסור ןופ טמוק ,טלַא רהָאי 19 ,...ט  יקעב;
 -ָאד 8 טנידרַאפ ןוא סעסקַאב רעּפייּפ ייב טייברא יז .דנַאל ןיא ןעטַאנ
 .דנַאלסור ןיא ךָאנ ןענייז ןערעטלע ערהיא ;ךָאװ ַא טנעס 28 טימ רעל
 א רעלָאד 6 ןיוש טנידרַאפ רעכלעוו ,רעדורב ןערעגניא ַא ָאד סָאה יז
 -ענסיוא רהיא ןוא עטרַאקספיש יד טקישענ רהיא סע טָאה רע .ךָאװ
 וצ וַאװ ץַאלּפ ַא ןענָארקעג טָאה יז זיב ןעכָאװ רַאֹּפ עטשרע יד ןעפלָאה
 סמור יירד טמענראפ ,טניואוו יקעב ןעמעוו ייֵב ,עילימַאפ יד .ןעטײברַא
 טפָאלש יקעב .רעדניק ריפ ןוא רעטומ ןוא רעטָאפ ַא ןופ טהעטשַאב ןוא
 ,ךיק ןיא ןאװיד א ףיוא

 -טסניק ייב טייברא ;דנַאל ןיא רהָאי ס ,טלַא רהֶאי 28 ,...ע יזָאר,
 ןיא ןוא ,ךָאװ א רעלָאד יירד טימ יז טָאה ןעגנַאפעגנָא .ןעמולב עכיל
 80 טימ רעלָאד 8 ףיוא טײברַאענּפױרַא ךיז יז טָאה טייצ רהָאי ףניפ יד
 רהָאי ןיא לָאמ רָאּפ א .שידיא ןעביירש ןוא ןעזעל ןעק .ךָאו ַא טנעס
 רהיא רַאפ טנער .?יב-רעלָאד 8 ַא דנַאלסור ןיא רעטומ רהיא יז םקיש
 ענרעדעל ַא ףױא טפָאלש יז ןוא ,טַאנָאמ א רעלָאד 9 יז טלחָאצ ישזָאל
 ,סלָאר ןופ טחעטשַאב רעכלעוו ,טסעפקערב ףיוא .םור-טנָארפ ןיא עפָאס
 .נָאט א טנעס 10 זיב 8 ןופ יז טדנעּפס ,עפָאק ּפָאק ןייא ןוא רעטוּפ

 ;ןעסע טנעס 18 ראפ רעלדעּפיּפאש א ייב יז טפיוק טייצ גָאטימ,
 ,טיורב טימ טעלטָאק ַא לָאמ טפָא ,שיפ לעקיטש א לָאמַא טגירק

 סָאװ ,טיורב ןוא שיילפ ,ּפוס :טנעס 20 רהיא טסָאק רעּפאס רעד,
 טימ רעלָאד 8 ןעבעל םוצ יז טדנעּפסראפ ןעצנַאנניא .טכָאק סעסימ רהיא
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 ןעװעג ןָאיס קעלס רעטצעל רעבָא זיא לעדיימ יד .ךָאװו ַא טנעפ 0

 -סנידראפ עכילטנעכעוו ערהיא ןוא ,זָאלסטייברא ןעכָאװ עגנַאל ןעצרעפ

 -טינשברוד ,ךָאו א טנעס 28 טימ רעלָאד 4 זיולב ןעפָארטַאב ןעבָאה ןעט

 .רהָאי ןעצנַאג ַא ךיל

 ןיא רהָאי 9 ,דנַאלסור ןופ טמוק ,טְלא רהֶאי 23 ,...שזד הערעפ,

 ַאד טָאה .םייה רעטלַא רעד ןיא ךָאנ ןענייז ערהיא ןערעטלע יד .דנַאל

 רקיא טימ ןעמאוצ ;רעטסעװש עטארייהראפנוא יירד ןוא עטנַאט א

 ייוצ עטסגניא ערהיא טכארבעגרעבירא יז טָאה רעטסעווש רערעטלע

 | ,רעטסעווש
 רעקרָאי וינ ַא ןיא רהאי 14 וצ ןעטייברא וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה יז,

 זיא סטריוש ןופ .ךָאו ַא טנעס 80 טימ רעלָאד 1 ראפ ,ירָאטקעפ טריוש

 ןוא ;ךָאװו ַא טנעס 80 טימס רעלָאד 2 ראפ סעסקַאב רעּפייּפ וצ קעווא יז

 רעּפייּפ ןופ .ךָאו א רעלָאד 4 זיב טײברַאענפױרַא ךיז יז טָאה ןעטרָאד

 א רעלָאד ריפ ראפ ךיוא ,ידנעק ייב ןעטייברא קעווא יז זיא סעסקַאב

 יז ןוא סעגנעטס ענעדייז ייב ןעטיײברַא וצ רהיא טלעפענ גנולצולּפ ,ךָאװ

 יז טהעג סעגנעטס ןופ .ךָאו ַא טנעפ 80 טימ רעלָאד 4 ןיוש טנידרַאפ

 א טנעס 80 טימ רעלָאד 8 ראפ סעסקאב-רעּפייּפ ייב ןעטייברא קירוצ

 רעלָאד ןיינ וצ טייבראענפיורא רֶהֶאי רָאּפ ַא ןיא ךיז טָאה יז זיב ,ךאוו

 .ךָאװ א

 יירד ןיא טניואוו ,ישזַאל ףיוא זיא ערעס ןעמעוו ייב סעסימ יד,

 -רָאב ייווצ ךיוא סעסימ יד ןוא רחיא רעסיוא ןעניואוו ןעטרָאד ןוא ,סמור

 רַאפ טַאנָאמ א רעלָאד יירד טלהָאצ יז .סעקרעדרָאב ייווצ ןוא סרעד

 | ,"ישזָאל
 -טּפיוה םעד ןופ ייס ,טלָאמעד רעטייברא ענירג יד ןופ תוריכש יד

 ןעוועג ןענייז ,רעדניק ענייז ןופ ייס ןוא עילימַאפ רעד ןופ רעבעג-טיורכ

 -ַאפ רעד ראפ טקעלקעג טינ ןעבָאה ייז זא ,דנעטיידַאבמוא ןוא ןיילק ױזַא

 רעד רַאפ טנער יד ןעלהָאצַאב ןוא טַאז ךיז ןעסעוצנָא ףיוא ןליפא עילימ

 סָאװ ,עטלַא ןעגָארט רעטייברַא עטסרהעמ יד ןעגעלפ רעדיילק .הריד

 יד טגעלפ טפא .,זײרּפ ןעניליב ַא רַאפ קרַאמ ן'פיוא ןעפיוק ןענעלפ ייז

 ןעשַאו ,ןעכָאק םייב טיײברַאעג רעווש גָאט ןעצנַאג ַא טָאה עכלעוו ,יורפ

 ןעמענ וצ ןעגנואווצעג ןייז ךָאנ ,טייברַא-זיוה עגירעביא יד ןָאט ןוא שעוו

 -עדישרַאפ ןעבעגסיורא ןעגעלפ סָאװ ,רעּפעש עסיוועג ןופ טייברַא םייהַא

 -טסניק ,ךאלדיילק עשרעדניק ,סייטקענ ,ירעדיארבמע יוװ ןעטייברַא יילרענ

 עכלעזא ןעוועג ןענייז סע .ןעטייברא ערעדנַא ןוא ןערעדעפ ,ןעמולב עכיל

 ןעיורפ יד וצ טייברא יד ןערהיפוצ ןעגנערב ןענעלפ עכלעוו ,ןעקירבכַאפ
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 רעטפָא .טסָאּפ ךרוד סע ןעקישוצ ראנָאז רעדָא ןעגָאװ ַַא ףיוא םייהַא

 ןוא טייברא יד ןעמענ קירבַאפ ןיא ןהעג ןייֵלַא ןעיורפ יד ןענעלפ רעבָא

 ןעטייברא ןפוא ַאזַא ףיױוא טנעלפ יורפ יד ,םייהַא ךיז וצ סע ןעגנערב

 ַאזַא ראפ ןעטסנידראפ יד .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןענרָאמהירּפ ןופ

 -ַאפ עטסרהעמ יד ןיא ןענעלפ עילימַאפ רעצנַאג רעד ןופ טיײברַא רערעווש

 .ךָאו א רעלָאד סקעז ,ףניפ יו רהעמ טינ ןעפערטַאב ןעל

 .טפֶא ןערהאי ענעי ןיא ןעגעלפ ןעננוטייצ עשילגנע רעקראי וינ יד

 ןופ דיַאסטסיא רעד ףיוא רעטיײברַא יד ןעבעל סע ױזַא יו ,ןעביירשַאב

 רעניצכא יד ןופ גנַאפנָא ןיא ןןערהָאי ענעי ןיא .,קרָאי וינ רעכייר רעד

 ,רעּפעש עטסרהעמ יד ןיא ןעמ טגעלפ (טרעדנוהרהָאי ןעגירָאפ ןופ ןערהָאי

 א ןעטייברַא טינ ,טגיטפעשאב ןעוועג ןענייז רעטייברא עשידיא יד ואוו
 ןערעװ רעפעש עֶלַא ןיא לָאמַא טימ טנעלפ טייצ רעטניוו .רחָאי ןעצנַאנ

 "ענירג, יד ייס "ןעגיײלּפָא , ןענעלפ םיטַאבעלַאב יד ןוא קעלס ערעטיב ַא

 ,תוריכש עניילק יד ןופ .טיײיברַא רעד ןופ רעטייברא ?עלענ, יד ייס ןוא

 טנעקעג טינ ייז ןעבָאה גידנעטייברא ןענידרַאפ ןענעלפ רעטײברַא יד סָאװ

 ןיא ייז ןופ עטסרחעמ יד ןענעלפ ,רעטעּפש ףיוא םלעג ןייק ןערַָאּפשּפָא

 רעד ןופ ןעסַאנ יד ףיוא ןעמ טנעלפ טּפָא רהעז .,ןערעגנוה טייצ קעלס |
 ןופ גנַאגניירַא םעד ןעבעל :דליב ַאזַא ןהעז קראי וינ ןופ דיַאס-טסיא

 -שיטַאבעלַאב-זיוה ןופ ןעכַאז ענעדישרַאפ עּפוק ַא ןעפרָאװעגנָא טניל זיוה ַא

 רעד טָאה סָאד .טנָאזעג סנייטש'מ ,לעבעמ ן'טימ םעבעבעב יד ,טייק

 -על .,טנער ןייק ןעלהָאצ טינ רַאפ טנענעט א ןעפרָאװעגסיױרַא דרָאלדנעל
 -פעוו ןיא ,עלעקשוּפ ענעכעלב ַא ןהעטש ךילנהעוועג טגעלפ ןעכַאז יד ןעב

 רענעפרָאװעגסיױרא רעד רַאפ ,תובדנ ןעפראוו ןענעלפ רעהעגייברַאפ רעכ

 .הריד עיינ א ןעגניד וצ סָאװ טימ ןעבָאה לָאז יז ידכ ,עילימַאפ-רעטיײברַא

 טינ טייצ-קעלס ןיא ןעבָאה עכלעוו ,רעטײברַא עטַארייהרַאפ-סינ יד
 טינ ךיז טכענ עטלַאק יד ןיא ןעגעלפ ,טלענ עטרָאּפשענּפָא ןייק טָאהעג
 ןיימ ןופ רעטניו ןעטשרע םעד בָאח ןיילַא ךיא .,ןָאטוצניהַא ואוו ןעבָאה
 טייצסַאמטסירק .גנורהאפרע ןימ ַאזַא טכאמענכרוד אקירעמַא ןיא ןייז
 זיב בָאה ךיא רעכלעוו ייב ,טיײברַא רעד ןופ טקישעגקעװַא ךימ ןעמ טָאה
 בָאה ךיא סָאװ ,רעלָאד רַאּפ יד ןעוו .ךָאוו ַא רעלָאד יירד טנידרַאפ ןַאד
 טינ טלעג ןייק רהעמ בָאה ךיא ןוא ןעזָאלעגסיױא ךיז ןעבָאה ,טרָאּפשעגּפָא
 -סָאבעלאב יד טָאה ,"ישזָאל , רַאפ עטסָאבעלַאב ןיימ ןעלהַאצַאב וצ טַאהעג
 סָאװ טימ טלעג ןייק .,הריד רעד ןופ ךיז ןעבײלקסױרַא ןעטעבעג ךימ עט
 ןעפָאלש ךיא נעלפ ,טַאהעג טינ ךיא בָאה ריטרַאװק רעדנַא ןַא ןעגניד וצ



 ןיוטשנייוו .ב | 60

 ףיוא ןענַאטשעג ןערהָאי ענעי ןיא ןענייז עכלעוו ,סנענָאװ-סערּפסקע היוא
 ַא ףיוא ןעפַאלשנייא קַאמשענ נעלפ ךיא ןעו ,טפֶָא רהעז .ןעסאנ יד

 ךימ טגָאלש ןַאמסילָאּפ א יוזא יו ןעלהיפרעד גנולצולּפ ךיא געלפ ,ןעגָאװ
 -רַאניס רעזָאלסטײברַא ןַא ,רבח ַא רעניימ טָאה לָאמ ןייא .בָאלק ןייז טימ

 טירטס שזדירדלע ןיא ןהענ לָאז ךיא זא ,ןעבענעג הצע ןא רימ ,רעכאמ

 רעד ןיא ןוא טכַאנ א ןעפַאלשרעביא ןעמ ןעק טרָאד .,ןָאשייטס-סילָאּפ

 -סערא יד טימ ךיילנוצ טייצ-לָאמ ןעיירפ ַא טרָאד ךָאנ ןעמ טגירק הירפ

 א ןעכוז ןהענסירַא טזָאל ןעמ ןוא ,טרָאד ךיז ןעניפענ סָאװ ,ןעטנַאט

 | | .באשזד

 ןעטלאק ןייא ןיא ןוא טניירפ ןיימ ןופ הצע יד ןעמונעגנָא בָאה ךיא
 טימ .ןָאשיײטס-סילַאּפ ןיא טירטס שזדירדלע ףיוא קעװַא ךיא ןיב טנעווַא

 ןוא טנַאנעטויל-סיִלָאּפ םוצ ןעננאנעגוצ ךיא ןיב ןעצראה ןיא רעטיצ א
 -אב יד זא ,טייברא ןהֶא םורַא טייצ א ןיוש העג ךיא זא ,םהיא טלהעצרעד

 לייוו ,ךיז ןעבײלקסױרַא ןעסייהעג רימ טָאה "ישזאל , ןיימ ןופ עטסָאבעל

 ךיא .ריטראווק ןיימ ראפ ןעלהָאצַאב וצ טלעג ןייק טַאהעג טינ בָאה ךיא
 -רעביא ןעזַאל רימ לָאז רע זא ,ןעטעבעג ןוא טלהעצרעד ץלא םהיא בָאה
 א טָאה ןוא טרעהענסיוא ךימ טָאה טנענעטויל רעד .,טכַאנ יד ןעפמָאלש
 -נורא ךיילנ ךימ טָאה רענעי .ןַאמסילָאּפ ןעכַאפנייא ןא וצ ןָאטעג קנואוו

 א ןעסָאלשענפױא טָאה רע  .זיוה-ָאשייטס ןופ רעלעק ןיא טרחיפענרעט

 .-עג ןענייז טרָאד .לעּפמעל-ךיסָארעק ַא טקנַאצענ טָאה סע ואוו ,רעמַאק
 -סילָאּפ רעד .(סעקאיסָאב) סּפמערט עכילטע ענָאלדָאּפ רעד ףיוא ןענעל
 -יילּפ ןיא ּפעלק רָאֹּפ ַא טימ ןעוועג דבכמ ךימ "בָאלק , ןייז טימ טָאה ןאמ

 :ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא טָאה ןוא עצ
 ריט יד ןעסָאלשרַאפ לענש ףיוא טָאה רע ןֹוא -- ! ַָאד ךיז געל ---

 ,סעטַארג ענרעזייַא יד טימ
 -ךָאּפ רענרענייטש רעד ףיוא טצעזענקעווַא טייהרעליטש ךיז בָאה ךיא

 ןעמוקענייב ךימ טָאה ףָאלש רעד זיב ןעסעזעג גנַאל יוזא ןיב ךיא .ענַאל

 טינ רהעמ .ןעװעג טינ טרָאד זיא טלאק .ןעלאפענרעדינַא ןיב ךיא ןוא

 -קערש ןעבָאה םינכש עניימ ןוא ךורענ רעטכעלש א טרעהענ ךיז טָאה סע

 .טכַאנ יד ןעפָאלשעגרעביא ןעגרָאז ןהֶא ךיא ןיב יוזא .טעּפָארכעג ךיל

 -ַאק ןיימ ןופ ריט יד ףיוא טסילש ןעמ יװ טרעהרעד ךיא בָאה גָאטרַאפ

 ךימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמסילַאּפ א ךיז רַאפ ןהעזרעד בָאה ךיא ןוא רעמ

 -ענפיוא ןיב ךיא .סיפ עניימ רעביא ןעקעטש ןייז טימ ןעּפַאלק ןעמונענ
 -ַאק ןיא גידעבעל ןערָאװעג ןיא סע .נידעבעל טינ ,טיױט טינ ןעננורּפש

 -ייז עכלעוו ,רעמַאק ןיימ ןופ "ןעטנַאריטרַאװק, רָאּפ ערעדנַא יד .רעמ
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 ךיוא ןאמסילָאּפ רעד טָאה ,קעזיורטש עטלַא ענעסירוצ ףיוא ןעגעלעג ןענ

 טלעטשענסיוא ריפ עלַא זנוא טָאה ןעמ ."בָאלק , ןייז טימ ןעווענ דבכמ
 -עמַאק עיינ עניימ טכַארטַאב בָאה ךיא .,ןעטַאדלַאס יו עהייר רעד ןיא
 ייב בָאה ךיא .סּפמערט ערעטלע ןיוש ןעווענ עלַא ןענייז ייז .,ןעדַאר

 :ןָאטעג נערפ ַא דייהרעליטש ייז ןופ םענייא

 | ?ןָאט טציא ןעמ ףרַאד סָאוװו ---

 ריד טעװ ןעמ -- .טרעפטנעעג ןכש ןיימ רימ טָאה -- ,טרַאוו --

 ,טסעפקערב ןעבעג

 -םיִלֶאּפ רעדנַא ןא ןיירַא ןיא סע יו ןעמונעג עגנַאל טינ טָאה סע

 -ַאשזוראפ ןעסיורג א ןענַארטעגננײרַא טָאה רע ."בָאלק, א ןהִא ןיוש ןַאמ

 -עי טָאה רע ."סּפָאק, ענעכעלב עניילק טימ לעטעק םענעכעלב ןעטרעוו

 -םיוא טָאה סאוו ץכעשימענ עצראוש א טימ ?ּפָאק , א ןעבענעג ןערעד

 ץטלַא רֶאַּפ א ןערעדעי ןעבעגענ ךיוא זנוא טָאה רע .עפאק יװ ןהעזעג

 -ענ ןעבָאה רימ ןעוו .טסעפקערב ןעסענענּפָא רימ ןעבָאה ױזַא ןוא לעמעז

 -םיורַא זנוא טָאה ןוא ריט יד טנעפעעג ןַאמסילָאּפ רעד טָאה ,ןעסע טגידנע

 רעבָא .ןענופעג טינ גָאט םענעי ךיא בָאה טײברַא ןייק .סאג ן'פיוא ןעבירטעג

 ןעבלעז םעד ןיא טרָאד .ןעגנאנעג טינ ןיוש ךיא ןיב ןָאשייטס-סילַאּפ ןיא|

 רע דנַאסקעלא טימ טנאקאב ךיז ךיא בָאה ןָאשיײטס-סילַאּפ

 -ַאב רעטעּפש זיא רעכלעוו ,טסיכרַאנַא ןעטסואואב םעד ,ןאמקרעב

 םהיא בָאה ךיא ןעוו ,טלָאמעד .אקירעמַא ץנַאנ רעביא ןעראוועג טמחיר |

 א ךיוא ןוא גנוי רהעז ןעוװעג ךָאנ רע זיא ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעפארטעג
 .ןָאשייטס-סילָאּפ םעד ןיא טנַאריטרַאװק רעיירפ

 .ר, רעד ןעבעל "ןעניטכענ, ןעגנַאנענקעװַא ךיא ןיב טכַאנ עטייווצ ַא

 ףירעש ןוא דנערג ףיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,"ּפַאש-ןישַאמ גניטנירּפ ןַאה

 יד ןופ ןענייז עכלעוו ,ןערהער עסיורג ןעוועג ןענייז ןעטרָאד .סטירטס

 ןעמוק ןיהַא ןענעלפ טכענ רעטניו עטלַאק יד ןיא .סייה ןעוועג םיטס

 טינ .טאהעג טינ םייח ןייק ןעבָאה סאוו ,ןעשנעמ ךס א ךיז ןעמערַאװ

 .ןיחַא ןעמוק טפָא ןענעלפ ,עגנוי ןוא ערעטלע ,ןעיורפ ךיוא רָאנ ,רענעמ רָאנ

 ךאלקיטש יד ןענַאקישַא יד ןופ ןעביילקפיוא ןיהַא ןעמוק ןענעלפ ענינייא

 .ןעליוק עטנערברַאפ טינ ךָאנ

 -ענ בָאה ךיא ןיב ,ןעטַאנָאמ רָאּפ א טרעטַאמעג ךיז ךיא בָאה ױזַא

 ןאד .,ךָאװ א רעלָאד יירד רַאפ ירָאטקעּפ-רַאגיס ַא ןיא טייברא ןענָארק

 רעבָא ,טַאנָאמ ַא רעלָאד יירד ראפ ריטרוװַאק ַא ןעננודעג ןיוש ךיא בָאה

 -עּפש ךיוא ןע'מולח רימ ךיז ןענעלפ סבָאלק ערעייז טימ טײלסילַאּפ יד

 .גנוניואוו עמעראוו א טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו ,רעט
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 -ערקעס רעד ןעװעג ןיוש ןיב ךיא ןעוו רעטעּפש רהָאי ענינייא טימ
 -נעצ יד) קראי וינ ןיא ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ רעט
 -עד ןעבָאה סָאװ ,סנאינוי עשידיא עכילטע יד ןופ טפַאשרעּפרעק עלַארט
 -קרַָא פ .ר ד ,חלנ רעלַארעביל רעסיוועג ַא רימ טָאה ,(טריטסיזקע טלָאמ
 -עג ,קראי וינ ןיא סרעטסילק עטסכייר יד ןופ םענייא ןופ ,טסריוה
 -עװַאב א ןָא ןערהיפ רימ ןא ,טרעהענ טָאה רע יו ױזַא זא ,ףירב ַא טקיש
 רעד ,רע ?יוו ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא םעטסיס-ץיווש יד ןעפאשוצּפָא גנוג
 ,טייברא רעלעבָאנ רעזיד ןיא זנוא ןעפלעה ןוא ןעמוק ,חלג

 ץנַאו רעביא ןעגנולקעג טלָאמעד טָאה ןעמָאנ ס'טסריױהקרַאּפ .רד

 רעמרָאפער סלא טליּפשענ ןַאד טָאה רע סאוו עלָאר רעד בילוצ ,אקירעמא

 רימ זא ,טרעפטנעעג ךיילנ חלג ןעלארעביל םעד בָאה ךיא .קראי וינ ןיא

 .ףליה ןייז ןָא ןענינעגראפ טימ ןעמענ

 -טסברעה םענרַאמכ ַא ןיא הירפ רעד ןיא נָאטיירפ א ןעוועג זיא סע

 -ייז ןיצידעמ רָאטקָאד ַא טניירפ ַא םענייז טימ טסריוהקראּפ .רד ןעוו ,גָאט

 ןעמאזוצ ךיא ןוא ןעטפאשקרעוועג יד ןופ סיִפֶא ןיא זנוא וצ ןעמוקעג ןענ

 סטנעּפ-עינ רעד ןופ טאגנעלעד ןענידסלאמאד םעד ,לַאטנעזַאר .א טימ

 -וצ םעד ןעכוזרעטנוא קעװַא ייז טימ ןענייז קראי וינ ןופ ןאינוי רעכַאמ

 וצ ןעמוקענוצ ןענייז ריס .קרָאי וינ ןופ רעּפעש-רעדיינש יד ןופ דנַאטש

 -ץיוש עכילטע ןענופעג ךיז ןעבָאה סע רעכלעוו ןיא ,זיוה רעטשרע רעד

 דעזייה ייווצ ,טירטס ווָאלדול 7 רעמונ זיוה יד ןעוועגנ זיא סָאד .רעּפעש

 ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ-עינ רעד ןופ טאנעלעד רעד .טירטס לענַאק ןופ

 ןענייז ץומש טימ גרעב .(ףיוה) דרַאי ַא ןיא טרהיפענניירַא זנוא טָאה

 פערט עניצומש ,עלָאמש יד .רעטסנעפ יד זיב ןעפראוועגנָא ןעוועג טרָאד

 -ַאמש ײלרעלַא ןוא ךוט ךעלקיטש טימ ןעפרָאװראפ ןעוועג ןענייז זיוה ןופ

 -ַאב זיא ,ןעמוקעגניירַא ןענייז רימ ןעכלעוו ןיא ,ּפַאש רעטשרע רעד .סעט

 רעטסנעפ עטצומשרַאפ עניילק ייווצ טימ לערעמיצ ןיילק ַא ןופ ןענַאטש

 ,רעטסנעפ ןהֶא ,םור-דעב א ןעוועג לָאמא ןיא סאוו לערעמעק א ךָאנ ןוא

 -ָאק ןערעטסניפ א ןיא ןעננאנענסױורַא ןענייז עכלעוו ,סעטארג טימ ןיולב

 -ַאמ-הענ עכילטע ןענַאטשעג ןענייז ?ערעמיצ םעניילק םעד ןיא .רָאדיר
 ןעמוקוצ טנעקעג םיוק טָאה ןעמ זא ,גנע ױזַא ןעוועג טרָאד זיא סע .ןעניש

 םעד ןעבעל רענייא טרַאה ןעסעזעג ןענייז עכלעוו ,סרָאטײרעּפָא יד וצ

 ,(ןימַאק) סײלּפ-רעייפ ַא ןעוועג זיא סעיּפ-לעטנעמ םעד רעטנוא .,ןערעדנַא

 טימ טלעטשעגמורא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעוויוא ןַא טנערבעג טָאה סע ואוו

 ןוא ץומש ןעפראוועגנָא ןעוועג ןיא ענַאלדָאּפ ן'פיוא .סנעזייא-סערּפ
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 ןוא ענַאלדָאּפ ן'פיוא ןעסעזעג ןענייז ךעלדיימ עכילטע .ךוט ךעלקיטש
 ,סטנעּפ-עינ יד ןופ סנירעשיניפ יד ןעוועג ןענייז סָאד .טייבראעג ןעבָאה

 קראטש ךיז ייז ןעבָאה ,ןהעזרעד זנוא ןעבָאה רעטייברא יד ןעוו
 יָאטקעּפסניא קירבַאפ ןענייז סָאד זא ,טקנעדענ ןעבָאה ייז .ןעקָארשרער
 ןעביילב ל?ייוורעד ךָאנ ןענעק ייז ןוא ,ּפַאש םעד ןעכַאמוצ ןעמוקעג ןער
 ןיצידעמ רָאטקָאד רעד טניירפ ןייז ןוא טסרױהקרַאּפ ,רד .טםייברא ןהֶא
 ןענייז רימ .ּפָאק ןטימ טלעקַאשעג ןעבָאה ןוא טכַארטַאב ץלַא ןעבָאה
 -רַאעג ןעבָאה ןעטרָאד -- רעמַאק רערעטסניפ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ
 -נעמנוא ןעוועג זנוא רַאפ ןיא נינייווניא ןהעגניירא .סרעסערּפ יד טייב
 טרָאד .ןעוועג טינ ץַאלּפ ןייק טרָאד זיא ןעשנעמ ריפ ךָאנ ראפ לייוו ,ךיל
 -ַאב ,סטנעּפ-עינ יד טסערּפעג ןעבָאה ןוא ןעדיא עכילטע ןענַאטשעג ןענייז
 -ענ טינ ןעטרָאד זיא טכיל עכילריטַאנ ןייק .סייווש טימ ךיז גידנעסיג
 ןעבָאה ,רעטסנעפ א ןהִא ןעוועג ,טגָאזעג יו ,זיא רעמיצ רעד לייוו ,ןעוו
 חלנ רעד טָאה גנולצולּפ .ךאלּפמעל-ןיסארעק ייב טייבראעג רעסערּפ יד
 :שטייד ףיוא רעסערּפ יד ןופ םענייא ייב ןָאטעג גערפ א

 ? ןַאט ןייא יז ןעפַאש ןעדנוטש לעיפ יו ---

 פענש קערש טימ רעסערּפ רעטלַא רעד טָאה -- ,ןעדנוטש טכַא ---
 ,טרעפטנעעג

 : טמורבענוצ טָאה רעסערּפ רעטייווצ רעד רעבָא
 ,..טייז ןייא ףיוא חעש טכַא ןעפַאש רימ ---
 ייז ןעטייברא ןעטייז עדייב ףױא זא ,טניימעג םחיא ייב טָאה סָאד

 םעד ראפ טָאהעג ארומ רעבָא טָאה רע .תעל-תעמ ןיא ןעדנוטש ןעצכעז
 | .תמא םעד ןעגנַאזוצסיוא תיבה-לעב

 -עש עכלעזא ייווצ ןעווענ ןענייז זיוה רענעי ןופ שזַאטע ןעדעי ףיוא
 -מעה ןוא ךעלזיוה-רעדניק ,ךעלקער-רעדניק טהיינעג טָאה ןעמ ואוו ,רעּפ
 ךעמיצ ןערעטסניפ א ןיא רימ ןעבָאה רעּפעש ענעי ןופ םענייא ןיא .רעד
 סָאד זיא רע .טַאטשראוו ןייז ייב נידנעטייברא ,רעטסוש א ןעפארטעג
 ןעבָאה רעּפעש עלא יד .רָאטקארטנַאק-רעדיינש םעד ייב ןכש א ןעועג
 .סורדנייא ןעכילרעדיוש א טכאמעג רָאטקַאד ן'פיוא ןוא חלנ ן'םיוא

 -ָאה ןוא ןעטייווצ םוצ ּפאש ןייא ןופ ןעגנאגעגמורא ױזַא ןענייז רימ
 ןעמוקענוצ ןענייז ריס .ןעטייווצ ןופ רעכילקערש דליב ןייא ןהעזעג ןעב
 ןעמ יו ,זיא עכלעוו ,טירטס ןאסידעמ ףיוא הברוח רעסיורג רעטלַא ןא וצ
 רהאי טרעדנוה רעביא ןעװעג טלַא ןיוש ,טלהעצרעד זנוא סָאה

 ןעוועג רעטסנעפ רָאּפ יד ןענייז ,שזַאטע ןעטשרעטנוא םעד הוא
 ןהעזרעד רימ ןעבָאה ךָאד .ךאלרעטסניפ ןעװעג ןזיא סע ,טרימשרַאפ
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 ןיוש ,סעטאמש עטסערּפעגנעמַאזוצ טימ גרעב עכלעזא ,"סליעב , עסיורג

 ריט יד ןעניפעג טלָאװעג ,ןעּפַאט ןעמונענ ןעבָאה ריס .עטריטרָאפענסיױא

 -ענ ךיז ןעבָאה רעטייברא יד ואוו ,ןיירַא ּפַאש ןיא ףיורא ּפערט יד וצ

 -ָאה ןוא ריט יד ןענופעג ךילדנע רימ ןעבָאה תורצ טימ םיוק .ןענופ

 טגיוועג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ּפערט ענרעצליה ףיוא ןעזיירּפש ןעמונעג ןעב

 יד ןופ ,ךאלכייו טלהיפעג ךיז טָאה סיפ יד רעטנוא .טעּפירקסענ ןוא

 טָאה טייצ עצנַאנ יד .טרענלַאװעגנ ןעטרָאד ךיז ןעבָאה סאוו ,סעטַאמש

 רימ .ןעכערבנעמאזוצ ּפערט יד ןעלעוו טָא-טָא זא ,טכאדעגסיוא ךיז

 ,םאש ןיא ריט יד טכאמענפיוא ןעבָאה רימ ןעוו ןוא ,ףיורא םיוק ןענייז

 .ןירַא םינּפ ןיא ןָאטעג רַאּפש ַא זנוא טפול ערעווש םָארטש ַא טָאה

 רעטכידעג ַא ןעביוהענפיוא ךיז טָאה סעטַאמש טימ נרעב יד ןופ

 -ענוצ ךיז טָאה ביױטש רעד .ןעטאק ךאלקערב טימ טשימענ ,ביוטש

 -ענניירא ןיא ןוא ,ענָאלדָאּפ רעד ףיוא ןעלאפעג זיא ,טנעוו יד וצ טּפעלק

 ,טייבראעג טרָאד ןעבָאה עכלעוו ,ךאלדיימ יד ייב .ןעננול יד ןיא ןעגננורד

 רעטייברא-רענעמ יד ..סעטַאמש טימ ןעדנובענמורא פעק יד ןעוועג ןענייז

 ,בױטש יד ןענעג ךיז ןעצישַאב וצ ידכ ,סטעה ערעייז ןעגָארטענ ןעכָאה

 .ףיֹוא ייז טסערפ ןוא רָאה יד ןיא ןייא ךיז טסע סאוו

 ןענייז ןעביוש עצנאנ יד ,ןעכָארבוצ ןעװעג ןענייז ןעביוש ענינייא

 -ךשוח ןעוועג ןענייז טנעוו יד ,ץומש םענעבילקעגנָא ןופ יורג-לעקנוד ןעוועג

 -עג ןיא פאש ןעטימ ןיא .סעטַאמש טימ טקעדַאב ענָאלדַאּפ יד .,ץרַאװש

 טלעטשרַאפ ןעװעג ןיא ּפאש רעצנַאג רעד ,ןעוויוא רעסיורנ א ןענַאטש

 .טייברא רעטגידנעעג-טינ ןוא רעטגידנעעג ןופ סנעטסַאק טימ

 -ענ ךיז ןעבָאה ןוא רעטייברא יד ןעסעזענ ןענייז רעטסנעפ יד ייב

 ןעבָאה סאוו ,טָארד טימ ענעטכַאלפענ ,סנעטסאק עסיורג םורא טעידַאּפ

 ןעסעזעג ןענייז ןעטסַאק רעדעי ייב .ןעּפיז עסיורג יוװ יוזא ןהעזענסיוא

 -ךָאס ןעבָאה ןוא ךעלטסעק ףיוא ייז ןענייז ןעסעזעג .רעטייברא ייווצ וצ

 ױזַא ןערָאװעג טכַאמעג ענשימוא ןענייז ןעּפיז יד .סעטאמש יד טריט

 טּפאלקעגנָא זיא סאוו ,ןיירא קַאז ַא ןיא ןעלַאפנײרַא לָאז ביוטש רעד זַא

 ,ּפיז ן'רעטנוא
 טלַאפ סאוו ,ביוטש יד זא ,טלהעצרעד רימ טָאה רעביילק-עטאמש א

 -בַאפ"ןעצַארטַאמ וצ טפיוקרַאפ טרעוו ,ןיירַא קַאז ןיא ּפיז ן'כרוד רעטנורַא

 ןעּפָאטשוצנָא ביוטש ענעלָאװ יד טָא ןעצונַאב ןענעלפ עכלעוו ,ןעטנַאקיר |

 .ןעצַארטַאמ

 ,עט'כשוח-'רַאפ -- רעטייברא ןהעצ ןעסעזעג ןענייז ּפַאש םענעי ןיא

 "ייז טנעה ערעייז רעטנוא ןופ ,ךיג טיײברַאעג ןעבָאה ייז .עטערָאמרַאפ
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 טרָאס ן'כָאנ סנעטסַאק ענעדישרַאפ יד ןיא ןעניולפענ סעטאמש יד ןענ

 -,ךָאנ

 -ענסיוא טָאה סָאװ ,עלעדיימ ַא ןעװעג זיא רעטייברַא יד ןעשיווצ

 ןעטלַא ןא טימ ןעמַאזצ ,פיז א ייב ןעסעזעג זיא יז ,דניק ַא יװ טקוק
 ןעטלַאהעג טָאה רעקשטיטלַא רעד דרָאב רעיורנ רעגנַאל ַא טימ ןעדיא

 ;ךַאלקעב עטיור טאהעג ךָאנ טָאה עלעדיימ עננוי יד .,ןעטסוח ןייא ןיא
 ירא רעטלַא רעד .ּפאש םעד ןיא ןעמוקעגנָא גנַאל טינ טשרע זיא יז

 רעביא סעטַאמש יד ייב ןיוש טיײברַא רע זא ,טנָאזענ רימ םָאה רעטייב

 .ןעגנוזעג טָאה עלעדיימ עננוי יד .טסוהעגנ טָאה רעטלַא רעד .רהָאי ףניפ

 -סיוא רעלענש טעוװ סע רעוו ,"סייר , א ןעננאנעגנָא זיא ייז ןעשיווצ ןוא

 ,סעטַאמש ךאלקיטש יד ןעריטרָאס

 -לע ןַא רענייא --- ןעדיא ייווצ ןעסעזענ ןענייז ןעטסַאק א ךָאנ ייב

 ַא טלֵא טקוקענסיוא טָאה רעכלעוו ,רערענניא ַא רעטייווצ רעד ןוא רערעט

 ןוא ,עקלומרַאי א ּפָאק ן'פיוא ןענַארטעג טָאה רערענניא רעד .99 רהָאי

 .ןעכַאל ןייא ןיא ןעטלַאהענ טָאה רע

 ,ךָאװו א טנידרַאפ רע ליפיוו ,ןָאטענ גערפ ַא םהיא בָאה ךיא

 14--9 ןעמ טײברַא ןעטיײברַא ןוא ,סיוא ךיא ךַאמ רעלָאד ריפ ---

 .טרעפטנעעג רימ רע טָאה -- ,גָאט א העש

 -עש יד ןיא ןעמ טנעלפ ,טלהעצרעד זנוא ןעבָאה רעטיײברַא יד יוװ

 -ניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןוא ,סעטַאמש טימ "סליעב, עצנאג ןעגנערב רעּפ

 -ךָאס ןוא ןעציז ןענעלפ ,רענעילַאטיא ןוא ןעדיא ,עננוי ןוא עטלא ,רעד

 -ייברא יד ייב ןענעלפ טייברא רעד טָא ןופ .סעטאמש עניזָאד יד ןעריט

 ןערעו טקעטשעגנא ןענעלפ עליפ ןוא ןעניוא יד ןערעוו עילַאק לענש רעט

 רהעז ןייק ןעוועג טינ זיא אפונ טיײברַא יד .ןעליצַאב-טכוזדניווש יד טימ

 ,ענרונ א ,עניצומש ַא רָאנ ,ערעווש

 טמוק יו ,רעטייברא יד ייב ןענערפרעדנַאנַאפ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא

 ןעמ טָאה 4 סעטַאמש ייב ןעטייברא רעטייברא עשידיא ליפ יוזא סָאװ ,סע

 ןעבעל א ןעפראד סאוו ,ןעדיא ערעטלע גונעג ןענַארַאפ : טרעפטנעעג רימ

 -ַאמש ייב ןעמ טייברא ,וצ טינ ייז ןעמ טמענ םדיירט ערעדנא ןיא ,ןעכַאמ

 עמורפ רעטייברא יד יא ,סעסָאב יד יא ןענייז סעטַאמש ייב ןוא .סעט
 עמורפ ךס א ןעליוו ראפרעד ,תבש טָאטשנא גָאטנוז טייברא ןעמ .ןעדיא
 -עלאב עכלעזא ייב ןעטיײברַא רעסעב ןעלָאז רעטכעט ערעייז זַא ,ןערעטלע
 .ןייז תבש ללחמ ןעפראד טינ יבא םיטַאב

 -עש-ץיווש יד ןעשיווצ ןעפָארטעגנ רימ ןעבָאה הברוח רעדנַא ןַא ןיא
 טכאנ וצ נָאטיירּפ ןוא טייבראעג טרָאד ןעמ טָאה גָאטייב .לוש ַא רעּפ
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 םענעי ןיא גידנעמוקניירא .ןענוואד ןעטרָאד ןעדיא ןענעלפ תבש ןוא

 חלג רעד טָאה ,שדוק ןורא ןַא ןענישַאמ יד ןעבעל נידנעהעזרעד ןוא ּפאש

 -ייז ןעכיוה ןייז ּפָאק ןופ ןעמונענרעטנורַא ךיילג טכרופרהע םסיורנ טימ

 ַא ןיא םנהיג ןייא ןופ ןעננַאגעג רימ ןענייז יווא .רעדניליצ םענעד

 רעד ףיוא רעּפעש יד ןעפורעג ןערהָאי ענעי ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטייווצ

 רעד ןוא ןענישַאמ-הענ יד ןופ ןעּפַאלק סָאד .קראי וינ ןופ דיַאס טסיא

 ,טביוטרַאפ ךַאפנייא זנוא ןעבָאה ןעיירשענ יד ןוא ?עמוט

 ַא ןיא .רעדמעה טהענ ןעמ ואוו ,ּפַאש ַא ןיא ןיירַא רימ ןעמוק טָא

 -עמ -- ןעטירד א ןיא .סעקזיוה-רעדניק טהענ ןעמ ואוו ,ּפאש ןעטייווצ

 -פיוא ןעפראד טנעלפ רָאטײרעּפָא רעדעי .טרָאס ןעניליב א ןופ קערד-רענ |

 ױזַא רָאנ ךיז טדער סע .גָאט א קער םרעדנוה א ןישַאמ ן'פיוא ןעהענ

 ןופ ןעטייברא טפָא רהעז רעטייברא יד ןענעלפ ן'תמא רעד ןיא .,נָאט ַא

 רעדא ףניפ ןעכאמוצסיוא ידכ טכַאנ ייב ףלעווצ זיב הירפ רעד ןיא ןעביז

 .תוריכש ךָאו ַא רעלָאד סקעז

 טרָאד זיא ,רעּפעש-קער יד טָא ןופ םענייא ןיא ןיירַא ןענייז רימ ןעוו

 ןיא .סרָאטײרעּפא ייווצ ןעשיווצ געלשענ ַא ןעמוקעגרָאפ דָארנ טלָאמעד

 עננוי ריפ-יירד א .רעטייברא גילדנהעצ א ייב ןענופעג ךיז ןעבָאה ּפַאש

 יד ןעוועג ןענייז דרעב עיורג טימ ןעדיא עטלא ייווצ ,סרָאטײרעּפא טייל

 ,ךעלגניא עניילק רֶאֹּפ א ןוא סנירעשיניפ יד ,ךאלדיימ רָאּפ א ,סרעסערּפ

 .קער עטכאמענפיוא יד ןופ סענירטסַאפ יד ןעּפעלשסיורא ןענעלפ סָאװ

 ןענַאטשעג ,ןעמוקעגניירַא ןענייז רימ ןעוו ,ןַאד זיא ּפאש רעצנאנ רעד

 ,ּפאש ןופ תיבה-לעב רעד ,דרָאב רעצראוש א טימ דיא א  סיפ יד ףיוא

 יהורַאב ךיז ןעלָאז ייז זא ,סרָאטײרעּפָא ייווצ יד ייב ןעטעבעג ךיז טָאה

 -רעד זנוא ןעבָאה ייז ןעו .טייברַא רעד וצ ךיז ןעצעז רעדיוו ןוא ןעגנ

 לעסיבא ןיא סע ןוא רעצעלּפ ערעייז ףיוא טצעזוצ ךיז ייז ןעבָאה ןהעז

 ןעניפענוצסיוא םונימ עכבילטע ןיולב ןעמונענ טָאה סע .,ןעראוועג רעליטש

 סרָאטײרעּפָא ייווצ יד ןעשיווצ געלשעג רעד .ןעמוקענרָאפ זיא טרָאד סָאװ

 ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,רָאטײרעּפָא ןייא סָאװ ,םעד בילוצ ןעזעוועג זיא

 ןעבָאה ,ןכש ןייז יו רעלענש ליפ טיײברַאעג טָאה ,ןעטייווצ םעד ןעגעקטנַא

 ןפרָאװעג ךיז טָאה רענייא ןענאוו זיב ,טלעטרעוװאוצ יוזַא ךיז ייז

 .ןעטייווצ ן'פיוא ןענַאלש

 -ענ סעּפע רָאטקָאד רעד טינ ןוא חלנ רעד טינ ןעבָאה רעבָא רעדייל

 -עווס, יד ןעפורעג טָאה ןעמ ןעכלעוו ,םנהיג םענעי ןעפַאשוצּפָא םוא ןָאט

 -ָאה רעטייברא עשידיא יד ןעוו ,םורַא ןערהָאי ןיא טשרע ."םעטסיסדנניט

 רעד ןֹופ פליה רעד טימ ייז ןעבָאה ,סנאינוי ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןעכ
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 "עווס יד זא ,טרהיפענסיוא דנַאל ןופ גנוגעוואב ןאינוי-דיירט רעניײמענלַא

 ןיא ךילרהיפסיוא םעד ןענעוו רָאנ .ןערעוו טפאשענּפָא לָאז םעטסיס-נניט

 .ןעלטיּפַאק עדנעמוק יד

 רעד ןופ ןעסַאנ יד ךיוא רָאנ ,רעזייה יד ןוא רעּפעש יד רָאנ טינ

 ,טניואוועג ןעבָאה רעטייברא עשידיא יד ואוו ,דיאס-טסיא רעקרָאי וינ

 ַא ןיא לָאמ ןייא זיולב .ניצומש רהעז ןעזעוועגנ ןערהָאי ענעי ןיא ןענייז

 קראי וינ ןופ ןעלאטרַאוװק עשידיא יד ןיא ןעזָאלּפָארא ךיז טגעלפ טַאנָאמ

 ,רעמיזעב עסיורג טימ רענעמ ענעסילשענּפָא ןוא ענעסירענּפָא הנחמ א

 -לעוו ,ץומש נרעב יד ןוא ןעסאנ יד ןעניניירּפָא ?עסיבַא ןענעלפ עכלעוו

 ךאלרעדניק עשידיא עננוי יד עכלעוו ףיוא ןוא .ןענעלעג טרָאד ןענייז עכ

 ,גנעט עצנאנ ןעליּפש ךיז ןענעלפ

 ןופ ןעטנארנימיא עשידיא עטשרע יד עכלעוו ייב ,טײברַא ןעכַאפ יד

 טייצ עטשרע יד ןעבָאה טרעדנוהרהאי ןענירָאפ ןופ ןערהאי רעניצכא יד

 ,תמא ,ןענייז סע .טריזינַאגרָא ןעוועג טינ ןענייז ,קראי ןינ ןיא טייבראעג

 ,פיּפשייב םוצ ,דיירט רעכַאמ ןערַאניס רעד יו ,סדיירט ענינייא ןעוועג

 -רא ענירג עליפ עקאט ךיז ןעבָאה .,ןאינוי א ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ןיא
 -װ רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ,רעכאמ-ןעראניס ןעראוועג ןענייז סאוו ,רעטייב
 ענירג ענעי ןופ טייחרחעמ עגיזיר יד טָאה ,טגָאזעג ןיוש יו ,רעבָא .ןאינ
 .רעדיילק ענטעדנַאט ייב ,רעפעש-רעדיינש יד ןיא טײברַאעג רעטײברַא
 -ענ טינ ןערהאי רע-80 יד ןופ גנאפנָא ןיא זיא סדיירט ענעי ןיא טָא ןוא
 -אה ןעטנארגימיא עשידיא ?הָאֹצ עשביה א .ןאינוי א ןופ ןמס ןייק ןעוו
 יד ןיא רעבָא ייז ןעמ טנעלפ ,םייח רעד ןופ דיירט ןעטונ ַא טַאהעג ןעב
 | ןעמענניירא ןעלעוו טינ סנאינוי רענאקירעמַא

 ןיא ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה עיצארנימיא עשידיא עסיורג יד רעדייא
 סָאװ ,ןעטנאדנימיא ןופ ןענַאטשַאב קרָאי וינ ןֹופ רעטייברא טעטירָאיַאמ יד
 -נאקס יד ןופ רעדא דנַאלרייא ,דנַאלשטייד ,דנאלגנע ןופ ןעמוקעג ןענייז
 ץשביה א רעּפעש יד ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז סע שטָאכ ,רעדנעל עשיוַאניד
 ,רעטייברא ענערָאבעג רענאקירעמא ?הָאצ



 רענַאקירעמַא יד ןיא רעטײברַא עשידיא עטשרע יד
 סנַאינוי-דיירמ

 / ףחאי 100 רעביא טימ אקירעמא ןיא סנאונוי עטשרע יוד ןוא סקוורטפ עטשרע יוד

 -וורעדעפ ןאקירעמַא, רעד ןופ גנודנורג וד ןוא ?רָאביול ווָא סטיינ, יד -- .קירוצ
 .-ַאגוס וד -- .גָאט-סמויברא ןעגידנוטש-8 ן'ראפ גנוגעוואב יד --- .רָאבייל ווָא ןָאש

 עטשרע יד -- .ןַאונוו רעכַאמ-ןערַאגוס רעד ןיא ןעדיא -- .ןָאונוו רעכַאמ-ןער
 -רא עשידיא יד ןופ סקיירטס עטשרע יוד -- .סנאינוי רעקראי וינ יד ןיא ןעדיא
 .אקורעמא ןיא ןָאינווי עשודיא עטשרע יד--ןָאונוי רעכַאמ-ןעטערַאגופ יד --- .רעטייב

 -ייז ןערהאי רעניצכא יד ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא עטשרע יד ןעוו

 -ךֶא טוג א ןעפארטענ ָאד ןיוש ייז ןעבָאה ,אקירעמא ןיא ןעמוקעגנָא ןענ

 -ירעמא ןופ גנונעװַאב ןאינוי-דיירט יד .ננונעוואב-רעטייברא עטריזינַאנ

 טָאה סע ןעװו יונענ .טְלַא רהאי ניצפופ-ןוא-טרעדנוה דלאב ןיוש זיא אק

 רעוש זיא אקירעמא ןיא ןאינוירעטייברא עטשרע יד טעדנירנעג ךיז

 יד, ךוב ןייז ןיא טביירש סנימָאק ראסעפָארּפ רעבָא .ןעלעטשוצטסעפ

 רהאי ןיא ןיוש זא ,"אקירעמא ןיא ננונעוַאב רעטייברַא רעד ןופ עטכישענ

 רעצעזטפירש יד טקיירטסענ עיפלעדאליפ טדָאטש רעד ןיא ןעבָאה 6

 -טפירש עניזָאד יד זַא ןוא ךָאװ א רעלָאד סקעז ןופ ןיול םומינימ א רַאפ

 טָאה ןאינוי עזיד גנַאל יו .ןאינוי א ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז רעצעז

 ןיא ,רעטעּפש רהאי עכילטע טימ רעבָא ,יונענ טינ ןעמ סייוו טריטסיזקע

 א ןיא טריזינַאנרַא ךיז עיפלעדאליפ ןופ רעטסוש יד ןעבָאה ,1792 רהָאי

 רהאי ייוצ טיס .טייצ רהאי א ךרע ןַא טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,ןאינוי

 רעדיוו ךיז סרעטסוש רעיפלעדַאליפ יד ןעבָאה ,1794 רהָאי ןיא ,רעטעּפש

 ןיא .רהאי ףלעווצ ַא ייב טריטסיזקע טָאה ןאינוי רעייז ןוא טריזינַאנרָא

 ןעטריזינַאנרַא ןעטשרע םעד טרהיפעגנָא ןאינוי יד טָאה 1199 רהֶאי

 -ָאה 1799 רהאי ןיא .ןעכָאװ ןהעצ טרעיודעג טָאה רעכלעוו ,קיירטס

 -קע טָאה עכלעוו ,ןאינוי א טעדנירנענ קראי וינ ןופ רעצעזטפירש יד ןעב

 יד ןעװעג ןענייז רעצעזטפירש יד ןוא רעטסוש יד  ,רהָאי ףניפ טריטסיז

 ןעשיווצ סנאינוי ןעטלאהעגפיוא ןערהָאי ענעי ןיא ןעבָאה עכלעוו ,עניצנייא

 רעטייברא יד ןענעלפ ןעכַאפ ערעדנַא ןיא .ןעטייווצ א ןוא קיירטס ןייא
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 קיירטס רעד יו לענש ױזַא ןוא קיירטס א רַאפ ןזיולב ןעריזינַאגרָא ךיז

 .ןעלַאפוצ ךיז סנאינוי יד ןענעלפ ,ןענידנע ךיז טנעלפ

 טדעטש ענעדישרַאפ ןופ רעטייברא יד ןעבָאה 1818 רהָאי ןיא טשרע

 עטשרע יד ןיא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סנאינוי עטסעפ ןעדנידנ ןעביוהעגנָא

 .סקיירטס ןערהיפ טימ זיולב טניטפעשַאב ןערהאי

 עשימָאנַָאקע יד ןעוו ,1820-1819 ןערהָאי יד ןופ סיזירק םעד ךָאנ

 נָא רעטייברא יד ןעשיווצ ךיז טָאה ,טרעסעבראפ ךיז טָאה דנַאל ןיא ענַאֿכ

 -עד .סנאינוי ןיא ךיז ןעריזינַאנרָא וצ גנונעוַאב עקרַאמש ַא ןגנענאפעג

 עלאהטנעצ לָאמ ןעטשרע םוצ ןעדנירג ןעמונעג ךיוא ךיז ןעבָאה טלָאמ

 -רעד ןוא ןייא ןופ ןעכאפ עכילטע ןופ סנָאינוי יד עכלעוו ןיא ,ןעדנאבראפ

 ,עיצאזינַאגרַא ןייא ןיא ןעדנובראפ ךיז ןעבָאה טדָאטש רעבלעז

 -ּפַא ןעט-18 ןופ ,"רעירוק גנינרָאמ רעד, ,גנוטייצ רעקראי וינ ַא ןיא

 עטסערג יד ןופ רענייא ןענעוו טכירַאב ַא טקורדענ ןעוועגנ זיא ,1829 ,ליר

 ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא עכלעוו ,טייצ רענעי ןופ ןעננולמאזראפ-רעטייברא

 ןעמוקעג ןענייז גנולמַאזרַאפ רעד וצ ,רעהירפ טנעווַא ןא טימ קראי וינ

 טייצ רענעי ןיא טָאה סָאד סאוו ,רעטייברא דנעזיוט סקעז זיב ףניפ ןופ

 -עונא זיא קרָאי וינ ןופ טפאשרעטייברא עצנאנ יד טעמכ זא ,טניימעג

 טרעדנוה טימ נניטימ םענעי ייב .ננולמאזראפ רענעי ייב ןעוועגנ דנעז

 רעטייוו ףיוא ןעסָאלשאב קראי וינ ןופ רעטייברא יד ןעבָאה ,קירוצ רחָאי

 -עלפ טלָאמעד זיב .רהעמ טינ ןוא נָאט א העש ןהעצ זיולב ןעטייברא וצ

 ףמאק רעד ,רהעמ ןוא ןעדנוטש ףלעווצ ןעטייברא ייז ןופ עטסרהעמ יד ןענ

 גָאט סטייברא ןענידנוטש-ךחעצ םעד רַאפ רעטייברא רעקראי וינ יד ןופ

 דלאב .ןענואוועג םהיא ןעבָאה רעטייברא יד ןֹוא טרעיודענ גנַאל טינ טָאה

 ןחעצ ןעטייברא ןעננאפעגנָא ןעבָאה רעטייברא רעקראי וינ יד יוװ םעדכָאנ

 -סטייברא ןענידנוטש-ןהעצ ן'ראפ ףמַאק רעד ךיז טָאה ,גָאט ַא ןעדנוטש

 .דנאל ןופ טדעטש ערעדנא עלא רעביא ןעטײרּפשרַאפ ןעמונעגנ ךיילנ גָאט

 -רא יד ןעוועג סנעטסרהעמ ןענייז ףמאק ןעזיד ןופ רערהיפנָא-טּפיוה יד

 | .עירטסודניא-יווב רעד ןופ רעטייב

 -סלאמאד רהיא ךרוד גנורינער רענאקירעמַא יד טָאה 1842 רֶהָאי ןיא

 ןענידנוטש-ןהעצ םעד טרילבַאטע לעיציּפָא ,ןערויב-ךאוו טנעדיזערּפ ןעגיד

 -אב רעדעי טָאה רעטעּפש .ןעטייברא-סגננורינער עלא ףיוא נָאט-סטייברא

 -ןהעצ םעד ןענעװו ץעזענ םעד ןעמונעגנָא דנַאל ןופ טַָאַאטש רערעדנוז

 ,טַאַאטש ןופ עטלעטשעגנָא יד ראפ גאט סטייברא ןעגידנוטש
 -עװַאב רעטייברַא יד ךיז טָאה 1888 ןוא 1827 ןערהַאי יד ןעשיווצ

 ךיז ןעבָאה סע ואוו ,םוטעמוא .דנַאל ןעצנַאנ ן'רעביא טיירּפשראפ גנוג
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 -עגנָא םנאינוי יד ןעבָאה ,ןעלהָאצ עסיורג ןיא רעטייברא ןענופעג רָאנ
 רָאנ טינ רעטייברא יד ןעריזינַאנרַא וצ טייקניטעט עקרַאטש ַא טרהיפ
 ןיא .ןעשיטיִלַאּפ ן'פיוא ךיוא ראנָאז רָאנ ,טיבעג ןעשימָאנָאקע ן'םיוא
 -ייברא עשיטילָאּפ ןעראוועג טריזינַאגרָא ןליפא ןענייז ןעטַאַאטש ענינייא
 -נַאג ַא םַארנַארּפ רעייז ןיא טלעטשעגניירַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעײטרַאּפ-רעט
 ,ןעפלָאהעגטימ ליפ רהעז ןעבָאה ןוא ןעגנורעדָאפ עניטכיוו עהייר עצ
 ענייא .ןערעו טרהיפענכרוד ךילדנע ןעלָאז ןעמראפער עניזָאד יד ןא
 זיא ןעײטרַאּפרעטייברא עשיטילָאּפ ענעי ןופ ןעגנורעדָאפ-טּפיוה יד ןופ

 יד ןוא .(סלוקס קילבָאּפ) ןעלוש-סקלָאפ עיירפ ןופ גנורעדָאפ יד ןעוועג
 עיירפ עניוזא זא ,טרהיפענסיוא ףוס ?כ2 ףוס םָאה גנוגעווַאב רעטייברא
 .סטייטס עלַא ןיא ןערעוו טרחיפעגנייא ןעלָאז ןעלוש

 -ךיירט 88 ןעזעוװעג ןיוש איפלעדאליפ ןיא ןענייז 1886 רהֶאי ןיא

 ,18 -- גרובסטיּפ ןיא ,10 -- קרַאונ ןיא ,82 -- קראי ןינ ןיא ,סנאינוי

 יד ןופ טדעטש ערעדנַא עליפ ןיא ךיוא יוזא ןוא ,14 -- יטעניסניס ןיא
 .ןעטאאטש עטגינייאראפ

 -ענ טעדנירגעג זיא עיצאזינַאנרָא-רעטייברא עלַאנָאיצַאנ עטשרע יד

 עיצאזינאגרַא עיינ יד טָאה ןעסייהעג .1800 רהאי ןיא טשרע ןעראוו

 -ארעדעפ א ןעווענ זיא סָאד ."ןָאנוי רָאבייל ?לאנָאשענ יד ,

 -אזינינרַא-םרָאפער, ןופ ןוא סנָאינוי עלאקָאל ןופ ,סנָאינוי-דיירט ןופ עיצ

 סקעז ןעצנַאג ןיא טריטסיזקע .טָאה "ןאינוי רָאבייל לאנָאשענ יד, ."םעיצ
 -ברוד ןעזיואב טייצ רעצרוק רעד ראפ יז טָאה ןענעווטסעד ןופ .רחָאי

 ןָאט-סטייברא ןענידנוטש טכא ןא ןענעוו ץעזעג א סערגנָאק ןיא ןערהיפוצ

 -טנע רעטעּפש ךיז טָאה ןאינוי רעד ןופ .עטלעטשעננא-סננוריגער ראפ

 -ענסױרַא טָאה סאוו ,עיצאזינַאנרַא עשיטילָאּפ עלאנָאיצַאנ א טלעקיוו

 רעד ךָאנ .ןעלהאוו-טנעדיזערּפ יד ןיא טַאדידנַאק םענעגייא רהיא טלעטש
 ןעמָאנ ן'טימ עיצאזינַאנרַא ןַא ןעמוקעג זיא "?ןאינוי רָאבייל לאנָאשענ ,
 "ר ָאבייל ווא סטיינ יד וזָא רעדרָא ?עבָאנ יד ,

 -ייל ווֶא סטיינ, יד ןופ דילנטימ א ןערעו טנעקענ טָאה רענייא רעדעי

 ,סרעּפיק-ןולַאס ןוא ןעריקנַאב ,ןעטַאקָאװדַא ץוח א ,"רָאב
 ,1809 רהאי ןיא ןעראווענ טעדנירנעג זיא "רָאבייל ווֶא סטיינ , יד

 -רערהיפ רעד רעטנוא ,איפלעדאליפ ןיא רעדיינשוצ-רעדיילק עּפורנ א ןעוו

 א ראפ טנעמאדנופ םעד טניילעג ןעבָאה ,סנעוויט ס איַארוי ןופ טפאש

 טסולפנייאַאב קרַאטש ןעוװענ זיא סנעוויטס .,ןעדרא רעטייברא ןעמייהעג

 רע .?עיצאיצַאסַא רעטייברא רעלַאנַאיצַאנרעטניא / ס'סקרַאמ ?רַאק ןופ

 -רא רענַאקירעמא יד ןענינייארַאפ וצ טבערטשענ ןעבָאה םירבח ענייז ןוא
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 -ערעטניא-ןעסאלק ערעייז ןעצישַאב וצ שיטילָאּפ ןוא שימָאנָאקע רעטייב

 עמרָאפ-סנאיצאזינַאנרַא עמייהעג יד סָאװ ,ןעווענ רָאנ זיא הרצ יד .ןעס

 ,ןעכאפ ליפ ןופ רעטייברא ןופ סעיצאזינַאגרָא עלַאקַָאל עטשימענ יד ןוא

 ןענייז "םטיינג יד ןמויפסכ .טגיױטעג טינ ןערהאי ערעטעּפש ןיא ןעבָאה

 ןעטיהסיוא קרַאטש טזומעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעּפורג עניילק ןעוועג ךָאנ
 ייז יװ טכאמענסיױוא טינ טָאה ,םיטַאבעלַאב יד דצמ ןעננוגלָאפראפ ןופ

 ןעביוהעגנָא רעבָא ןעבָאה ייז ןעו .טרהיפענ ןעטפעשענ ערעייז ןעבָאה
 .עמייהעג יד ןעטלאהוצפיוא ןעוועג רעווש זיא ,רעננעהנָא ןעסאמ ןענירקוצ
 ןעוו ,םקיירטס ןערהיפ וצ ןעמוקעגנָא זיא רערעווש ךָאנ ןוא ןעננולמאזראפ

 -אב ךיז ןענעלפ ,לשמל ,קיירטס-רעדיינש א ןענעו ןעגנוטַארַאב יד ןיא

 ןייק ןעבָאה סאוו ,ערעדנַא ןוא רעטײברַא-ןעזייא ,רעטייבראדיוב ןענילייט

 .ךַאפרעדיינש ןופ ןעדנעטשמוא עלעיצעּפס יד ןענעו טאהעג טינ ףירגַאב

 -קארטנָאק ןייק ןעסילש וצ טינ רהיפנייא רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד

 ,םיטַאבעלַאב טימ ןעט

 -ָאה ייז .ןערעלהעפ ךס א טַאחעג ןעבָאה "רָאבייל ווֶא סטיינ , יד

 ןוא ןענעװ יד ןענעוו גנולעטשראפ ערָאלק ,עיונענ ןייק טאהעג טינ ןעב

 ,סַאלק רעטייברא ןופ גנואיירפאב רעד וצ ןערהיפ ןעפרַאד עכלעוו ,ןעלטימ

 -לעוו ,סעינָאמערעצ עשירעטלַאלעטימ עכילרעכעל יד ןעבָאה םעד רעסיוא

 םהיא ןופ ןעסױטשענּפָא ,ןעדרָא ןעמייחעג ןעזיד ןיא טריטסיזקע ןעבָאה עכ

 טיוז רעדנא רעד ןופ .רעטייברא ענעטירשענטרָאפ עטסרהעמ יד

 טּפאכעגניירַא ,סעיצַאזינַאנרַא עמייהעג עכלעזא עלַא ןיא יוװ ,ךיז ןעבָאה

 ףוס לכ ףוס ןעבָאה עכלעוו ,סנעשיטילָאּפ םתס ןוא ןענָאזרעּפ עניטכעדראפ

 -ונעג ןעבָאה ןוא דנעה ערעייז ןיא ןעדרָא ןופ גנוטלאווראפ יד טפאכראפ

 טינ תוכייש ןייק ןעבָאה סאוו ,ןעכאז ראפ טכַאמ רעייז ןעצונסיוא ןעמ

 | .ןעסערעטניא רעטייברא עכילקריוו יד טימ טָאהענ

 װוָא סטיינ; יד ןופ רערהיפ רעשרע רעד ,ילרעדואּפ סנערעט

 -רעטייברא רעדנעסקאוו רעד וצ ןסאּפוצ טנעקענ טינ ךיז טָאה ,רָאבייל

 -היפ ןופ ןעראוועג טגיטייזַאב ןערהָאי עטסעבכב ענייז ןיא זיא ןוא גנונעווַאב

 | ,טפאשרער

 .ןעמָאנ רעדמערפ ַא ילרעדוַאּפ זיא רוד ןעניטנייה ןופ רעטייברא יד רַאפ

 -רא רעניה רעד ןיא רוניפ עגיטכעמ ַא ןעוועג טייצ ןייז ןיא רעבָא זיא רע

 יד ןָא ןעטלַאהענ תוחכ עלַא טימ ךיז טָאה ילרעדוַאּפ .גנונעוואב רעטייב

 טיײקטרַאּפשעגנייא ןייז ןוא עיצאזינַאנרַא ןייז ןופ ןעמרָאפ עטרעווילנראפ

 1879 רהֶאי ןופ ."סטיינ, יד ןופ ?אפכרוד םעד וצ ןענָארטעגיײב ךס א טָאה

 "ויק וװֶא סטיינ, יד ןופ ןעמקריאו-רעטסַאמ רעד ןעווענ רע זיא 1894 זיב
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 סאוו ,עיצאזינַאנרָא רעד ןופ זיא עיצארטסינימדַא ןייז רעטנוא ןוא "רָאב

 -טע ןיולב ןעבילבענ ,רעדילנטימ ןָאילימ לעטרעפ-יירד םורַא טָאהעג טָאה

 .דנעזיוט עכיל

 -ענ נידנעטש טפאשרערהיפ ןייז ןופ ןערהאי יד ןיא טָאה ילרעדוַאּפ

 -עוואב-רעטייברא יד יו ערעיראק עכילנעזרעּפ ןייז רהעמ ןעניז ןיא טָאה

 ,"ןעמקריָאװ רעטסַאמ , ןעוועג זיא רע סאוו ,רהָאי ףניפ עטשרע יד ,גנונ
 -רע לָאמ יירד זיא רע ואוו ,ןָאטנערקס ןופ ראיעמ רעד ןעוועג רע זיא

 -ענ רע טָאה ןערהאי יד ןיא .טאדידנַאק רעטייברא סלא ןעראוועג טלהעוו

 נייז ןוא ןָאטנערקס ןֹופ ננורהיפ-טדָאטש רעד ןעשיווצ טייצ ןייז טלייט

 ןעדרָא-רעטייברא רענאקירעמַא ןעטסערג םעד ןופ רערהיפ סלא ןעטכילפ

 אָאְֹל ןערידוטש טימ ןעמונראפ ןעווענ רע זיא רעטעּפש .טייצ רענעי ןופ

 (= רעקיטילַאּפ ןעשיווצ ןעננודניבראפ ןעכַאמ ןוא

 ןעזָאלראפ רעדילנטימ להָאצ עסיוועג א ןעבָאה רהָאי ןעט-1878 ןיא

 -ייל דעטיײמַאנלַאמַא, יד טעדנירגעג ןעבָאה ןוא "רָאבייל ווֶא סטיינ, יד

 סטיינ, יד ןעדרָא רעטייברא ןעמייחעגנ םעד טימ ןעמאזוצ ."ןאינוי רָאב

 ןעפורעגנייא "ןאינוי רָאבייל דעטיײמַאגלַאמַא יד טָאה. ,"עירטסודניא ווָא

 -נירג וצ קעווצ םעד טימ ,1881 ,טסוגיוא ןעט-2 םעד ףיוא ןָאשנעװנָאק א

 -ואּפ טָאה רערהיפ-רעטייברא סלא ערעיראק ןייז ןיא עלָאר עטסכולדנעש יד (*

 טםרהופעגנָא טָאה סבעד סָאוו ,קוורטס ןַאמלוּפ םעד ןופ טייצ ןיא טליּפשעג ולרעד

 ךריק רעשיליוטַאק רעד ןופ רעטסירּפ עכיוה ןופ טסולפנוואַאב .1894 ןוא 1898 ןיא

 וד ןעגעג ןעטָארטעגסיורַא ילרעדואּפ זיא ,סנעשוטולָאּפ עשיטסילַאטוּפַאק ןופ ןוא

 ןעטַאנגַאמ-ןהַאב יד ןוא דנַאלװוילק טנעדיזערּפ םעד ןעפלָאהעג טָאה ןוא רעקוורטס

 .רעטיוברא יד ןופ דנַאטשפיוא םעד ןעכערב וצ

 -רערהיפ רעד רעטנוא ,רָאבייל ווָא סטיינ יד ןופ רעדילגטימ עשיטסולאיצַאס וד

 ןעצעזרעטנורא ןעפלָאהעג ןעבָאה ,ןַאילעד לעינעד ןוא לעינעס ןעיסול ןופ טפַאש

 -מםעד .ץראה סָאד ןעסעגעגּפָא טינ ךיז טָאה רע רעבָא .טמא ןיוז ןופ ן'ילרעדואּפ

 -עגנָא רע טָאה ןעכוג ןוא רָאג ןוא טַאקָאװדַא ןַא ןעראוועג רע זיא רהָאי ןעבלעז
 -עג ןעטסכעה ן'ראפ ןָאטגנישאוו ןיא עיסעפָארּפ עוונ ןייז ןעריציטקַארּפ ןעביוה

 .טכיר
 -רא ןוא סלעדנַאה ןופ ןעראוועג טמיטשַאב ילרעדואּפ זוא 1907 רהָאו ןוא

 עשיאעּפָארייא יד ןעגעוואב סָאװ ןעכַאזרוא יד ןערידוטש וצ סמוירעטסינומ-סטיוב

 רענָאשימָאק ןעראוועג רע זיא םעד ךָאנ דלאב .עקירעמא ןייק ןערעדנאוו וצ ןעסאמ
 .טייצ ערעגנעל א טמא םעד ןעטלאהעג טָאה ןוא עיצארגומוא ןופ לארענעג

 ,עולומאפ רעטייברא ןא ןופ דניק סלא ערעירַאק ןייז ןעגנאפעגנָא טָאה רע
 רעמעּפש ןוא רעטווברא-ןהאב א ןערעוו טוומעג רהָאי ןהעציירד וצ טָאה סָאװ
 -גנושַאו ןיא 1098 רהָאי ןיא רע זיא ןעבראטשעג ןוא ,פַאש א ןוא טסונושַאמ ַא

 .רעטלעטשעגנָא-סגנורוגער רעכיוה סלא ,רהָאו 78 ןופ רעטלע ןיא ןָאט



 789 אקירעמַא ןוא סנָאונוו עשודיא

 סטיינ, יד ןצ עיציזָאּפָא סלא טפאשרעּפרעק-רעטייברא עלארטנעצ א ןעד

 ןָאשנעװנָאק עזיד ןיא תובס עטמיטשאבנוא בילֹוצ רעבָא ."רָאבייל ווא

 ַאו רעבָא ךיז טָאה רעכלעזַא ךוורַאפ רעטייווצ א .ןעמוקענרָאֿפ טינ

 -ענּפָא נרובסטיּפ ןיא זיא ,1881 ,רעבמעווָאנ ןעט-19 םעד .ןעבעגעגנייא

 -נא ןעװעג ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,ןָאשנעװנָאק א ןעראוועג ןעטלאה

 -ריזינַאנרָא 209,000 ןעטָארטראפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטאנעלעד 107 דנעזעוו

 יד ןעראוועג טעדנירנעג זיא ןָאשנעװנָאק רעזיד ףיֹוא ,רעטייברא עט

 דיירט עט ריזינַאנרַא יד ןופ ןָאש יי ר ע ד ע פ ,

 עט נינייאר אפ יד ןופ סנָאינוי דָא בייל ןוא

 -עּפש ךיז טָאה סע עכלעו ןפ ,/ע ד ע נ עק ןוא ןע ט ַאַא טש

 ווא ןָאש יי ר ע ד ע פ ןע קי ר ע מ ַא , יד טלעקיווטנע רעט

 ךיירט ווֶא ןָאשיירעדעפ , רעד ןופ םַארנַארּפ רעד ןא .? ר ַא ב י י ?

 ,ןעגנורעדָאפ עשיטילָאּפ עהייר עצנַאנ ַא רימ ןעניפעג "סנאינוי רָאבייל ןוא

 ןופ גנוקנערשַאב יד ,טייברא-רעדניק ןופ גנופַאשּפָא יד ,ליּפשייב םוצ יו

 -ראפ ןענענ ץעזעג ןעטנַאנענָאז םעד ןופ גנופַאשּפָא יד ,טייבראדןָאזירּפ

 ףמאק ןיא ןעצונַאב ךיז ןענעלפ ןעטסילאטיּפַאק יד ןעכלעוו טימ ,גנורעווש

 -ָארּפ יד טָאה עלַא ןופ רעשינרענע רעבָא .סעיצאזינאגרא רעטייברא יד טימ

 יז ,גָאט-סטייברא ןענידנוטש-8 ןַא ןופ גנורעדָאפ יד ןעכָארטשרעטנוא םאדג

 ענענייא ןעבָאה ֹוצ טייקנידנעװטױנ רעד ףיוא טנייצעגנָא ךיֹוא םָאה
 -כרוד םוא ,דנַאל ןופ ןעטפאשרעּפרעק עדנעבענצעזעג יד ןיא רעהעטשרָאפ
 -ייוצ רעד ףיוא .רעטייברא יד ןופ ןעטסנּונ םוצ ןעצעזעג טרָאד ןערהיפוצ

 ןיא ןעדנופענטַאטש טָאה עכלעוו ,ןָאשיירעדעפ רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעט

 טלהעוורע לָאמ ןעטשרע םוצ סרעּפמָאנ ?עוימ עס זיא ,דנאלווילק

 .ןָאשיירעדעפ רעד ןֹופ טנעדיזערּפ סלא ןערָאװעג

 -וי רענאקירעמא יד ןענייז 1882 זיב 1877 רהֶאי ןופ טייצ ךשמ ם'ןיא
 עיינ טעדנירנעג ךיז ןעבָאה לארעביא .רעהפיוא ןא ןהָא ןעסקאוועג סנָאינ
 רהָאי רעד .טלעקיװטנע לענש ךיז ןעבָאה עטלַא יד ןוא סעיצאזינַאנרַא
 ןופ עטכישענ רעד ןיא רעדנעכַאמ-עכַאּפע ןא ןעוועג סרעדנוזאב זיא 6
 ןייק ןעװענ טינ טעמכ ןיא סע .גנוגעװַאב רעטייברא רענַאקירעמַא רעד
 -ךאפ ןופ רעטייברא יד ואוו ,ןעטַאַאטש עטנינייאראפ יד ןיא טדָאטש ןייא
 -אב רעד ןיא ל?ייטנא ןעניטכיט ןייק ןעמענ טינ ןעלָאז סדיירט ענעדיש
 "רָאבייל ווֶא סטיינ, יד ןופ סלַאקָאל יד ןיא רעדילנטימ לָאצ יד .גנונעוו
 ענעפָא יד .דנעזיוט טרעדנוה יירד רעביא ןעוועג רהָאי ןעט-1886 ןיא זיא
 -עכלעזא טריזינאגרא ךיז ןעבָאה סע .ןעסקאוועג לענש ןענייז סנָאינוי
 ןליפא ןעוװעג טינ ןַאד זיב ןיא סע עכלעוו ןיא סעיסעפָארּפ ןוא סדיירט
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 יד ןעמונעגמורא ןַאד טָאה גנוגעװַאב יד .עיצאזינַאנרָא ןא ןופ ןמיס ןייק

 טנינייארַאפ ייז טָאה ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןעטכיש עטסגירעדינ עמַאס

 ןעצנאג ן'רעביא ןענייז סטָאקיִאב ןוא סקיירטס .סנאינוי-ספמַאק ןיא

 -רא ןופ ןעטכיש עלַא ןיא .גנוניישרע עכילגעט-נָאט א ןערָאװעג דנאל

 -נינייא ןוא טעטירַאדילַָאס ןופ טסייג רעד טשרעהעג טָאה סָאלק-רעטייב

 עֶּכַא ןופ גנורעדָאפ יד ןעוועג זיא גאט-סטייברא ןופ גנוצריקראפ יד טייק

 | .דנַאל ןופ רעטייברא

 טייצ:סטייברא יד זיא ,ןעראוועג טנַָאמרעד רעהירפ ןיוש ןיא סע יוװ

 ,גננאגרעטנוא-ןענוז זיב גנאגפיואדןענוז ןופ ןעוועג ןערהָאי ענידרעהירפ יד ןיא

 רעדניק ןוא ןעיורפ יד ןעגעלפ דנאלגנע וינ ןופ ןעקירבאפ-ליטסקעט יד ןיא

 -םורד ןוא לעטימ יד ןיא .ךָאו ַא ןעדנוטש בלאה א ןוא 78 ןעטייברא

 -כרוד .ךָאװ א ןעדנוטש בלַאה א ןוא 82 ןעטייברא ןעמ טנעלפ ןעטַאַאטש

 ןוא 78 ןעוועג טרָאד ןעדנוטש-סטייברא יד ןענייז רהֶאי ן'כרוד ךילטינש

 .ךָאו א בלַאה א

 -היפנייא ,ןעטַאַאטש עטגינייארַאפ יד ןופ רעטייברַא עטריזינַאגרָא יד

 ךיז ןעבָאה ,טײברַא גָאט א ןעדנוטש 10 יד דנַאל ןעצנאנ ן'רעביא גידנער

 .גָאט-סטייברא ןענידנוטש-8 םעד רַאֿפ ףמַאק םוצ ןעמונעג ךיילג

 ראפ ףמאק םעיינ םעד ןענואוועג ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא עטשרע יד

 ןיא יוװיינ רעד ןופ סרעטנעּפרַאקףיש יד ןעװעג ןענייז ,העש טכא

 גָאט ַא ןעדנוטש-8 ראפ ףמאק רעד רעבָא .סטעזושטַאסַאמ ,ןָאטסלרַאשט

 ןעגידנוטש-10 םעד ראפ יו טכייל יוזא ןעננאנעננָא טינ ןיוש זיא טַייברא

 עטגינייארַאפ יד ןופ סערגנָאק רעד סאוו ,םעד ץָארט ,גָאט-סטייברא

 ייב ןא ,ץעזעג א טרהיפענכרוד רהָאי ןעט-1868 ןיא ןיוש טָאה ןעטַאַאטש

 ךָאֹד ,נָאט א העש 8 ןיוולב ןעטייברא ןעמ לָאז טייברא-סגננורינער עלא

 עצנַאג ןעמונעג אקירעמַא ןופ טפַאשרעטייברא רעטריזינַאנרָא רעד סע טָאה

 "םטייברא ןענידנוטש-8 םעד ןענואוועג ןעבָאה ייז זיב ךהֶָאי גיצפופ

 .רערעטיב א ,רערעווש א ןעוועגנ זיא ףמאק רעד ,נָאט

 "נעטש ןעדנוטש-סטייברא ערעצריק רַאפ ףמאק םעד ןיא זיא קראי וינ

 -שרע יד סרעיילקירב רעקרָאי וינ יד ןעבָאה יוזא .,עטשרע יד ןעוועג גיד

 48 ןעסייהעג טָאה סע .גָאט-סטייברא ןענידנוטש-8 םעד ןענואוועג עט

 "ייברא ענירעביא יד ןוא ,1872 רהאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .,ךָאו א העש

 סקיירטס ךרוד ךיילג ךיוא ןעבָאה סדיירט-גנידליב רעקראי וינ יד ןופ רעט

 ,טייברא גָאט א העש 8 ןענואוועג קראי וינ ןיא ָאד

 ,םיזירק רעכילקערש א ןעמוקעגנָא דנַאל ןיא ןיא 1878 רהָאי ןיא

 -ייז סיוירק םענעי בילוצ .1877 רהאי ן'זיב ןעטלאהעגנָא טָאה רעכלעוו



 19 אקירעמַא ןוא סנָאינוו עשידוא

 ןופ ןעראוועג ןעפראוועגסיורא ןַאד אקירעמא ןיא רעטייברא עלא טעמכ ןענ

 רענננוה ןעטילענ טייצ עננאל א ןעבָאה ייז ןופ עטסרחעמ יד ןוא טייברא רעד

 עטכעלש יד טימ טצונאב ןאד ךיז ןעבָאה ןעטסילַאטיּפַאק יד .טיונ ןוא

 םעד ןענואוועג ןיוש ןעבָאה סאוו ,רעטייברא עלַא ייב ןעבָאה ןוא ןעטייצ

 יד ןוא .ןעמונענּפָא קירוצ סניוועג םעד ,גָאט-סטייברא ןענידנוטש 9 ןוא 8

 טזומענ ,טייברא ןענָארקעג רעדיוו ןעבָאה ייז ןעוו ,רעהכָאנ ןענייז רעטייברא

 .גָאט א ןעדנוטש 10 ןעטייברא קירוצ

 ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה סע ןעוװו ,רעטעּפמש ןערהָאי טימ טשרע

 םעד ןעמ טָאה "רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא , יד רחָאי ןעעטל1

 .ןעמונעגפיוא יינ-ספיוא טייברא חעש-8 ראפ ףמאק

 "רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא, רעד ןופ ןָאשנעװנָאק ַא ייב

 -1886 ,יאמ ןעט-1 םעד זא ,ןערָאװעג ןעסָאלשַאנ זיא רהָאי ןעט-1884 ןיא

 ןעצנַאנ ן'רעביא סנָאינוי עֶלַא ןופ ןערעוו ןעפורעגסיורַא לָאז רהָאי ןעט

 .נָאט סטייברא ןעגידנוטש-8 ןא ראפ קיירטס לארענעג א  דנַאל

 ןיא ,קיירטס א וצ ןעטיירנ ןעמונעגנ ךיז ןעמ טָאה דנאל ןעצנאגנ ןיא

 ןענייז ,טייצ רדָאי ייווצ טרהיפעגנָא ןעבָאה סנָאינוי יד סָאװ ןייּפמאק םעד

 ןעט1 םעד ןוא ןעראוועג טריזינאנרא רעטייברא רעטנעזיוט רענילדנהעצ

 | .ןעראוועג טרעלקרע קיירטס רעד זיא ,1880 ,יַאמ

 יד ןעפמעקאב וצ טנינייאראפ ךיז ןעבָאה רעמהענרעטנוא יד

 ןערָאלראפ ןעבָאה רעטייברא יד ןוא רעטייברא יד ןופ גנורעדָאפ

 "ענג ןעבָאה סדיירט-ננידליב יד ןופ רעטייברא לייט א זיולב .ףמאק םעד

 רעבָא ןעבָאה סנאינו עליפ .גָאט סטייברא ןענידנוטש-8 םעד ןענואוו

 גָאט א ןעדנוטטש 9 ראפ סעסָאב יד טימ ןעסימָארּפמָאק טכאמעג ןַאר

 .טײברַא

 -ארט טעקראמ:ייה יד טריסַאּפ ָאנאקיש ןיא ןיא טָאה רהֶאֹי םענעי

 םלא .ןעראוועג טעטיוטעג ןענייז סרעקיירטס ענינייא רעכלעוו ייב ,עידעג

 יש ןיא ץַאלּפ ַא) טעקרַאמ-ייה םעד ףיוא זיא הנירה רעזיד היוא רעפטנע
 -טע טע'גרה'רעד טָאה עכבמָאב יד .עבמָאב א ןעראוועג ןעפראוועג (ָאנַאק

 ןופ גנונעװַאב-רעטיײברַא יד ךיוא םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא טיילסילָאּפ עכיל

 -רַא יד ןענלָאפרַאפ וצ ךילקערש ןעננאפעגנָא טָאה ןעמ .רהָאי ןעמסס

 ןופ רעדהיפ יד ןוא ןעראוועג טריטסערַא ןענייז רעטייברַא עליפ .רעטייב

 -ראפ ןענייז ייז ןופ ןעביז .דרָאמ ןיא טנַאלקראפ ןעמ טָאה סנָאינוי יד

 רעכילננעלסנעבעפ וצ רענייא ןוא ףָארטש-טיוט וצ ןעראוועג םלייטרוא

 -אב טינ גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ זיא סע סאוו ,םעד ץָארט סינגנעפעג

 -ראפ יד ןופ ריפ .עבמָאב יד ןעפרָאװעג טָאה סע רעוו ןעראוועג ןעזיוו
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 רָאמטסבלעז ןעגנַאנַאב זיא רענייא ,ןעננאהעגפיוא ןעמ טָאה עטלייטרוא

 ןוא ןעטכירוצניה םהיא טאהעג טייצ טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ,עמרוט ןיא

 ןיא .ענרָאטאק עניבייא ףיוא ףָארטש-טיוט יד ןעטיברַאפ ןעמ טָאה ייווצ

 ,יירד יד טיײרּפַאב ,יִאניליא ןופ דלעגטלַא רָאנרעװַאנ טָאה ,1893 ,ינוי
 -לעוו ,יד זא ,טרהעלקרע ייברעד טָאה רע ןוא טבעלענ ךָאנ ןעבָאה עכלעוו

 ןיא טַאהענ טינ ןעבָאה ,רעריטרַאמ רע'ָאנאקיש יד טּפשמ'עג ןעבָאה עכ
 יד ןופ דלוש יד זא ,טייקניטכערעג ןוא תמא ןופ ןעסערעטניא יד ןעניז

 -אב ןענייז רעטכיר יד זַא ןוא ןעראווענ ןעזיווַאב טינ זיא עטלייטרואראפ |

 = ךרָאמ ןעכילטכירעג א ןעגנאנ

 -ראפ עהייר עצנאג א טכארבעג טָאה 1886 רהֶאֹי ןופ גנוגעװַאב יד

 רעקראי וינ יד .רעטייברא רעקראי וינ יד ןופ ּפעק יד ףיוא ךיוא ןעגנונלַאפ

 ןופ עפַאװ רעד טימ טצונאב שיגרענע סרעדנוזאב ךיז ןעבָאה רעטײברַא

 -רא יד ןעלייטרואראפ ןענעלפ רעטכיר עשיטסילַאטיּפַאק יד ןוא טָאקיאב

 -עווש רהעז וצ ,טָאקיִאב ןיא ןעראוועג טנידלושאב ןענייז עכלעוו ,רעטייב

 -ונא רעד סיוטש ןעקרַאטש א ןעבענעג רעדיו טָאה סָאד .ןעפָארטש ער

 -ייברא ןופ גנוטערטסיורַא רעשיטילָאּפ רעגידנעטשטסבלעז א רַאפ עיצַאט

 רהָאי ןעבלעז ןופ טסברעה ןיא ןעלהַאוו עשיטדָאטש יד ןיא ןוא ,סַאלק רעט

 רעמרָאפער רעטמהירַאב רעד ,רעטייברא יד ןופ טאדידנַאק-רָאיעמ רעד טָאה

 .ןעמיטש 68,000 ןענַארקעג ,שזדרָאש זד ירנעה

 -רַאֿפ רהעמ ךָאנ דנַאל ןופ סנאינוי דיירט יד ךיז ןעבָאה ןַאד טייז

 םעד ןיא טייקניטפאהדנַאטש רעייז טנייצענסיױורא ןעבָאה ןוא טקרַאטש

 -עמַא, יד .ןעטסילַאטיּפַאק יד טימ ףמאק ןעכילרעהפיואנוא ןעגירהעי-ליפ
 עטנעקרענא ןיימענלַא יד ןערָאװעג זיא "רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקיר

 .ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןופ טפַאשרעּפרעק רעטייברא עלַאנָאיצַאנ

 יד ,קרָאי וינ ןופ ןָאינוי רָאביײל לארטנעפ יד טָאה 1882 רהָאי ןיא ךָאנ

 ,סנַאינוי-דיירט רעקראי ןינ עלַא ןופ טפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ עגילָאמַא

 לָאז טַאנָאמ רעבמעטּפעס ןיא גָאטנָאמ רעטשרע רעד זא ,ןעסָאלשַאב

 | .רעטייברא יד ןופ בוט-םוי א סלא ןערעוו טמיטשאב

 גַאלשרַאפ ןעניזָאד םעד טכַארבעגנירַא טָאה סָאװ ,טַאנעלעד רעד

 ,טריטנעמוגרַא טָאה ,ןאינוי רָאבייל לַארטנעס רעד ןופ גניטימ םעד ףיוא

 ַא ןענָארט סאוו ,םיבוט-םוי ענעדישראפ ןַארַאֿפ ןענייז אקירעמא ןיא זַא

 םינ זיא סע ןוא ,רעטקַארַאכ ןעשירעטילימ רעדָא ןעשיטילָאּפ ,ןעזעינילער

 ןיימ ןיא ןעבירשַאב ךילרהיפסיוא ךיא בָאה ?עידעגַארט טעקרַאמ-יוה , וד (*

 ."גנוגעואב רעטייברא רעשידיא רעד ןיא רהָאי 40, ךוב
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 לָאז סָאו ,בוט-םוי ןייא שטָאב ןייז ךיוא לָאז סע זא ,טכער יװ רהעמ

 -עג ןייז לָאז סָאװ ,בוט-םוי א ,טײברַא ןופ טסייג םעד ןעריטנעזערּפער

 .רעמיטכייר רענַאקירעמַא עלַא יד ןופ רעטַאש םוצ טעמדיוו

 -םוי רעטיײברַא רעד טָא זַא ,ןערָאװעג ןענַאטשראפ טלָאמעד זיא סע

 ןוא עיצַאזיליװיצ ,ןעדירפ ןופ ןעלַאעדיא יד , וצ טעמדיוועג ןייז לָאז בוט

 ,?טייברא ןופ ףמואירט םעד

 -ןאינוי רעקראי וינ יד עקַאט ןעבָאה ,1882 ןיא ,רהָאי ןעבלעז םעד

 ,קינקיּפ א ןוא עיצארטסנַאמעד-ךעסאג א טימ "יעד-רָאבייל , טרעייפענ טייל

 ,רעטײברַא רעטנעזיוט ענילדנהעצ טנילײטַאב ךיז ןעבָאה סע עכלעוו ןיא

 ןעבילקענסיוא ןעבָאה רעטייברַא רעקרָאי וינ יד םוראוו ךַאזרוא יד

 ןֵא ןופ טינ ןוא טַאנָאמ רעבמעטּפעס ןופ גָאט ַא ךָארנ בוט-םוי רעייז ראפ

 - סנע ש רעד קרָאי וינ ןיא זיא רעבמעטּפעס סאוו ,זיא ,טַאנָאמ רעדנַא

 ,רהָאי ןופ טַאנָאמט רעט

 -נָאק רעכילרהעי רעטרעפ רעד ףיוא זיא ,1884 ,רעבָאטקָא ןעטפ םעד

 סנאינוי רָאבייל דנע דיירט דזײנַאגרָא ווא ןָאשיירעדעפ , רעד ןופ ןָאשנעוו

 -עפ ןעקירעמא עגיטציא יד -- ,"עדענעק דנע סטייטס דעטיינוי יהד ווא
 -עג ןעסָאלשַאב ,ָאנַאקיש ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סָאװ ,רָאביײל ווא ןָאשיירעד

 -עװ טרעלקרע לָאז רעבמעטּפעס ןיא גָאטנָאפ רעטשרע רעד זַא ,ןערָאװ

 -ער יד ,דנַאל ןופ רעטייברַא עטריזינַאנרָא עלַא ןופ בוט-םוי ַא רַאפ ןער
 -ַאקיש ןופ טאנעלעד ַא ןופ ןערָאװעג ןענַאלשעגרַאפ זיא סָאװ ,עיצולָאז
 רעד ןופ ןעראוועג ןעמונעגנָא גימיטשנייא ןיא סָאװ ןוא סנאינוי רע'ִאנ

 :טעטיולעגנ טָאה ,דנַאל ןופ סנָאינוי עלא ןופ ןָאשנעװנָאק

 רעטשרע רעד לָאז רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ זא ,ןעסָאלשַאב םע ייז

 סלא ןערעוו טנעקרענא רחֶאי ןעדעי ןופ טָאנָאמ רעבמעטּפעפ ןיא גָאטנָאמ
 דישרעטנוא ןֹהֶא רעטייברא עלַא ןופ בוט-םוי רעטייברא רעלאנָאיצַאנ א
 ."טכעלשעג ןוא טעטילאנָאיצַאנ ןופ

 -םיוא ןענייז סנאינוי רענַאקירעמַא יד ןעוו ,םורַא ןערהָאי ןיא טשרע
 -םישזדעל טייטס עהייר א ןעבָאה ,טכַאמ א ןערָאװעג ןענייז ןוא ןעסקאוועג
 נעקרענא ,רעטייברא עטריזינַאנרָא יד ןופ קורד םעד רעטנוא םרושטייל
 .בוט םוי ןעכילצעזענ א ראפ יעד-רָאבייל

 קא + *

 עשידיא יד ראפ עמעלבָארּפ עטסרעװש יד ןיא ,טגָאזעג ןיוש יו
 -חאי רעניצכא יד ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעג ןענייז סאוו ןעטנַארגימיא
 א ןענרעלוצסיוא ךךיז יוזא יו ,ןעוועג טרעדנוהרהאי ןענירָאפ ןופ ןער
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 ןעבעל ַא ןענעק לָאז ןעמ רעכלעוו ןופ טײברַא ןַא סאווטע רעדָא הכאלמ
 עשידיא ענירהָאי-לעטימ ןוא עגנוי ענעי ןופ טייהרהעמ עגיזיר יד ,ןעכַאמ
 -ירעד ןוא ןעוועג טינ רעטײברַא ןייק םייח רעד ןיא ןענייז ןעטנַארנימיא
 ןעמ עכלעוו ,ןעטייברא ענױזַא וצ ןָאטעג ףרָאװ א עַלַא ךיז ייז ןעבָאה רעב
 ַא רָאג ןיא ןענרעלסיוא ךיז ןעק ןעמ עכלעוו רעדא ןענרעל טינ ךיז ףראד
 ,טייצ רעצרוק

 וינ ןיא ןערהָאי ענעי ןיא ךיז טָאה ןעמ עכלעוו ,טייברא עטסטכייל יד
 זיא טייצ ןעכָאװ רעיפ-יירד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןענרעלסיוא טנעקעג קראי
 -עג ןיוש ןעמ טָאה ךיז ןענרעל ןעכָאװ ריפ ךָאנ ,יײרעכַאמ-ןערַאגיס ןעוועג
 .ןעטלאהרעד וצ המשנ רעד ףיוא גונעג טייברא רעזיד ייב ןענידראפ טנעק
 ןענידראפ ןעמ טנעלפ ,ןעטײברַאניײא ןיֹוש ךיז טנעלפ ןעמ ןעוו ,רעטעּפש
 -ירג ַא רַאפ ןעטַײצ ענעי ןיא טָאה סָאד סָאװ ,ךָאוו א רעלָאד טכַא-ןעביז
 טָאה יז .ערעווש ןייק ןעוועג טינ זיא טײברַא יד .ךס ַא ןעסייהעג םענ
 ןייז וצ םוא רעבָא ,גנוגנערטשנָא עשיזיפ ערעדנוזַאב ןייק טרעדָאפענ טינ
 -ַאט לעסיבַא ןעבָאה טפראדאב ןיֹוש ןעמ טָאה רעכַאמ-רַאגיס רעטונג ַא
 .טנַאל

 ןעפראד רעטייברא רענירג רעד טגעלפ ךאפ םעד ןענרעלסיוא ן'רַאפ
 ןעומ רע טנעלפ ןעכָאװ ריפ ןוא ראלָאד ןהעצ סָאב םעד ןעלהָאצנייא
 סָאװ ,ןעטנַארגימיא ענעי ןעוועג ןענייז ךילקילג .טסיזמוא ןעטײברַא
 ןעמוקוצכרוד ףיוא ראקלָאד רַאֹּפ ַא ךָאנ ןוא פערענעצ א טאהעג ןעבָאה
 -ימיא עשידיא ?חָאצ עטסערג יד .טייצ-רהעל רעד ןופ ןעכַאו ריפ יד
 ,רעלָאד רַאּפ ַא טאהעג ןעבָאה עכלעװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעטנַאר;
 ןעלקיוונייא טסייה סָאד ,"סרעקיימ-שטנָאב , ןייז וצ ןענרעל ךיז ןענעלפ
 -וא ."שטנַאב, רעד ךיז טפור עכלעוו ,רַאניס ןופ עטסגינייווניא סָאד
 טניימ סָאד ,ןערַאגיס ןופ סרעלָאר ןייז וצ יו טנערעלעג ךיז ןעבָאה ערעד
 -ַאט םעד ןופ ?עטעלב ןעטשרעביוא םעד ןיא "שטנָאב, םעד ןעלקיוונייא
 .ראגיס רענייפ א ןעמוקסיורא ןיוש טנעלפ ןופרעד ןוא קַאב

 ,םרָאטס ראניס עליפ ןעזעוועג קראי וינ ןיא ןענייז טייצ רענעי וצ
 ןיילא ןענעלפ רעטייברא יד .,רעטייברא רַאגיס וצ טגנַאלַאב ןעבָאה עכלעוו
 יד) .רעמיטסָאק יד וצ סע ןעפיוקרַאפ ןוא ןערַאגיס ערעייז ןעטײברַאסיױא
 ,טסָארט-קַאבַאט ןופ ינאּפמָאק עניטנייה יד ,'סרָאטס ראגיס דעטיינוי,
 ןופ טדעטש עֶלַא ןיא ,סרָאטס-ראניס עלַא טעמכ טרילָארטנָאק עכלעוו
 -יס רעדעי .(ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא טייצ רענעי וצ ךָאנ זיא דנַאל
 ןענעפע טנעלפ ,רעלָאד רָאּפ א ןערָאּפשּפָא טגעלפ רעכלעוו ,רעכַאמ-רַאג
 -עראניס ,סראניס ןעפיוקראפ טנעלפ ןֹוא עקרָאטס עניילק א ךיז רַאפ
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 -אב טלָאמעד ןעבָאה סרָאטס ראניס עטסרהעמ יד .,קַאבַאט ךיוא ןוא ןעט

 טֶא ןוא (עכילטסירק ןוא עשידיא) ןעטנַארנימיא עשטייד יד וצ טגנאל

 ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא ענירג יד סע ןענעלפ סרָאטס-רַאניס ענעי ןיא

 םרענרעל עניוא עליפ .ןעראניס ןעכאמ ךיז ןענרעל ןעמוקנָא דנַאלסור

 -ַאנָאמ עכילטע רָאנ ,ןעכָאװ ריפ זיולב טינ ןענעשטומּפָא טפָא ךיז ןעגעלפ

 יד ןענרעלסיוא ךיז ןענעלפ ייז ןיב ,סעקרָאטס עניילק יד טָא ןיא ןעט

 ןענעלפ ןוא ךיוא ןעכאוו ריפ יד ןייזסיוא טינ ןענעלפ ערעדנא .הכאלמ

 -יטפעשאב רעדנַא ןַא ךיז ןעכוז ןוא טייברא יד ןעפראווקעווַא ןעטימ ןיא

 ,גנוג

 -ןעסאמ עשידיא עסיורג יד ןעננאפעגנָא ךיז טָאה סע יװ ךיילג ןיוש

 ןָאטעג ףרָאװ א ןעדיא ענירג עליפ ךיז ןעבָאה אקירעמא ןיא עיצַארנימיא

 ןיוש ןעבָאה ןערהָאי רעניצכא יד ןופ גנַאטנָא ןיא ךָאנ .,יירעכַאמ ןעראניס וצ

 -וט עכילטע ענהעש א ןיילַא קרָאי וינ ןיא טיײברַאעג דיירט ןעזיד ןיא

 יירד-ייוצ א זילב רעבָא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעטנַארנימיא ענירג דנעז

 לענש ןעבָאה ענירעביא יד .ךאפ ןעזיד ןיא ןעבילברַאפ ןענייז דנעזיוט

 ןיא ןענישַאמ ןייק ךָאנ ןענייז טייצ רענעי וצ .דיירט םעד ןעזָאלרַאפ

 טלָאמעד רעבירעד טָאה רעכאמ-ראגיס רעטונג ַא ןוא ןעוועג טינ ךאפ םעד

 .תוריכש עניד'השקשינ ץנאנ טנידרַאפ

 ןופ ןיוש ןענייז טדעטש רענאקירעמַא ערעדנַא ןיא ןוא קראי וינ ןיא

 ךיז טָאה 1804 רהָאי ןיא ךָאנ .סנאינוי רעכַאמ-ןעראגיס ןעזעוועג גנאק

 -עמא ווָא ןאינוי רעכַאמ ראניס לאנָאשענרעטניא , עניטציא יד טעדנירגעג

 ןיא סלאקָאל ערהיא טַאהעג ןערהָאי רעניצכא יד ןיא טָאה עכלעוו ,"אקיר

 ןופ ענייא ןעוועג זיא ןאינוי רעכאמ-ןעראגיס יד .דנאל ןופ טדעטש עלי

 -עהעג טלָאװעג טינ טָאה עכלעוו ,סנאינוי לענָאשענרעטניא עטשרע יד
 טפַאשרעּפרעק עלארטנעצ ענידסלָאמעד יד ,"רָאבייל ווא סטיינ , יד וצ ןער

 רעכאמ ראניס לאנָאשענרעטניא יד ,םנָאינוי-דיירט רענאקירעמא יד ןופ
 ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןופ רעדנירג יד ןעשיווצ ןעווענ זיא ןאינוי
 ,רָאבייל ווא

 זיא ןאינוי רעכַאמ ראניס לאנַאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד
 ַא ,רעסארטש פֶלֶא ד ַא ןעמָאנ ן'טימ רעכַאס ראגיס א ןעוועג
 -נוה-רחאי ןענירָאפ ןופ ןערחאי רעניצעביז יד ןיא .דיא רעשידנעלָאה
 -ָאס רעד ןופ רעטערקעס רעלַאנָאיצַאנ רעד ןעזעוועג רעסַארטש זיא ,טרעד
 טָאה רעטעּפש .אקירעמא ןופ (,ּפ .ל .ס) ײטרַאּפ רעטײברַא רעשיטסילַאיצ
 ןעועג נימיטשנייא טינ זיא רע סָאװ רַאפרעד .ּפ ,7 .ס יד ןעזָאלרַאֿפ רע
 -יס לאנַאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייװ רעד ,קיטקַאט רהיא טימ
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 ןעמוקעג ןיב ךיא ןעו ,ןערהאי רעניצכא יד ןיא זיא ןאינוי רעכַאמ רַאנ

 רעגידרעטעּפש רעד ,סרעּפמָאנ לעוימ עס ןעוװעגנ ,אקירעמַא ןייק

 .רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעטמהירַאב

 -לע ענייז .ןָאדנָאל ןיא ןעראוועג ןערָאבעג זיא סרעּפמָאג לעוימעס

 -ָאס ןעסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז .ןעדיא עשידנעלָאה ןעוועג ןענייז ןערעט

 רַא סרעּפמָאנ ןיא 1809 רהָאי ןיא .הרש -- רעטומ ןייז ןוא ןָאמָאל

 -אניס ייב ןעטייברא ןעגנאפעגנָא טָאה רע ןוא אקירעמא ןיא ןעמוקעגרעב

 -:יא רעכַאמ-ןערַאניס רעד ןופ דילנטימ ַא ןערָאװעג ךיילנ זיא רע ,ןער

 טנעדיזערּפ סייװ ןעראועג רע ןיא רעטעּפש ןוא ןָאינוי ?אנָאשענרעט

 ןייז זיב ןעטלאהעגנָא רע טָאה טמא ןעניזָאד םעד) לאנָאשענרעטניא רעד ןופ

 .(1924 רהָאי ןיא ,טיוט

 רעד ןיא וויטקַא רהעז ןעוועג ןערהָאי ענעי ןיא ןיוש זיא סרעּפמָאג

 -"קַאט רעד טימ גימיטשנייא ןעוועג טינ ןיא רע .גנוגעוואב ןאינוי-דיירט

 ןעריזינַאגרָא ןעפלָאהעג טָאה רע ןוא "רָאבייל ווִא סטיינ, יד ןופ קיט

 .סנָאינוי-דיירט ןופ עיצאזינַאנרָא עלאנָאיצַאנ עיינ יד

 ץנערעּפנָאק עטשרע יד זיא ,טלהעצרעד רעהירפ ןיוש בָאה ךיא יו

 סנאינוי דיירט ןופ עיצאזינַאגרָא עלאנָאיצַאנ עיינ עניזָאד יד ןעדנירג וצ

 ,1881 רהֶאי ןופ רעבמעווָאנ ןעט18 םעד ןעמוקעגרָאפ

 -אזינַאגרָא עיינ יד ןעראוועג טעדנירגעג זיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 דזינַאגרָא ווא ןָאשיירעדעפ, ןעבענעג ןעמָאנ א טָאה ןעמ ןעכלעוו ,עיצ

 ."עדענעק דנע סטייטס דעטייני יד ווא סנאינווי רָאבייפ דנע סדיירט

 -ַאנ רעגיטפנוקוצ רעד ןופ עטמאעב יד ןעלהעוורע וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 טעטירָאיַאמ א םכארבעגניירא עטימָאק ַא טָאה עיצאזינַאנרָא רעלאנָאיצ

 ןעזעװעג ןיא עטימָאק רעד ןופ לייט ןייא .טרָאּפער טעטירָאנימ ַא ןוא

 יזערּפ רעגידנעטש סלא ןערעװ טלהעוורע לָאז סרעּפמָאנ זַא ,םעד רַאפ

 ן'סרעּפמָאג ןענעג ןעוועג זיא עטימָאק רעד ןופ לייט רעטייווצ א .טנעד

 -רַא ןַא טכילטנעפעראפ ןעבָאה עטימָאק רעזיד טָא ןופ רעדילנטימ יד ןוא

 סרעּפמָאג ןעכלעוו ןיא ,"טעזַאנ לעשריומָאק, רענרובסטיּפ רעד ןיא לעקיט

 רעד ןופ רערהיפ רעד ויא רע זַא ,םעד ןיא ןערָאװעג טנידלושאב זיא

 יָאס יד ןעכוז סָאד זא ןוא ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא עּפורג רעשיטסילאיצאס

 רַאפ ן'סרעּפמָאנ ןעכַאמ ןוא עיצַאזינַאנרָא יד ןעּפאכראפ וצ ןעטסילַאיצ

 לָאז ןעמ זא ,טמיטשאב רעבירעד טָאה ןָאשנעװנָאק יד .טנעדיזערּפ םעד

 טלהעוורע זיא סע רָאנ ,טנעדיזערּפ ןעגידנעטש ןייק ןעבָאה טינ ל?ייוורעד

 זיא םרעּפמָאנ לעוימעס רעכלעוו ןופ ,עטימָאק וויטוקעזקע ןא ןעראוועג

 "עג טרעסערגראפ עטימָאק עזיד זיא ,1888 רהאי ןיא .דילנטימ א ןעוועג



 01 אקירעמַא ןוא סנַאונוו עשודוא

 סלא ןערָאװעג טלהעוורע זיא סרעּפמָאנ ןוא ןענָאזרעּפ ןיינ ףיוא ןעראוו

 .טנעדיזערּפ רעגידנעטש

 -"עװַאב רעטיײברַא רעשידיא רעד ןיא רהָאי ניצרעפ , ךוב ןיימ ןיא

 "ַנָא ןיא ךיז בָאה ךיא ױזַא יו ןעבירשַאב ךילרהחיפסיוא ךיא בָאה ,"גנוג

 -ייברא ,ן'סרעּפמָאנ לעוימעס טימ טנעקאב ןערהאי רעניצכַא יד ןופ גנאפ

 רע ןיא טלָאמעד .קירבאפ-רַאגיס ןייא ףיוא םהיא טימ ןעמַאזוצ גידנעט

 -ייל ווא ןָאשיירעדעּפ ןעקירעמא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג טינ ךָאנ

 -וי רעכאמיראניס רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייוו א זיולב ןעוועג זיא רע ,רָאב

 טנעדיזערּפ סלא ןעראוועג טלהעוורע 1888 רהֶאי ןיא ןיא רע ןעוו .,ןאיג

 םעד ןעזָאלרַאפ רע טָאה ,רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמא רעד ןופ

 ןופ סערדא םעד ןעבעגעג רימ רע טָאה ,ּפאש ןופ נידנעהענקעווא .באשזר

 .ןעכוזאב טרָאד םהיא ןעמוק וצ ךימ ןעדאלעננייא ןוא קסיִפֶא םעיינ ןייז

 רעד ןופ סיּפֶא םעד טכוזַאב עקַאט ךיא בָאה םורַא טייצ רעצרוק א ןיא

 ןיא ןענופעגנ ןאד ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמא

 -טסעוו טירטס רעטכַא רעד ףיוא זיוה רעטַאװירּפ רעניילק א ןיא קראי וינ

 טינ ןיא םיפֶא רעד ."שזדעליו שטיוונירג, טציא טפור ןעמ סָאװ ,דיאס

 רעדָארב  .טײברַאעג טרָאד טָאה קריולק ןייא זיולב ,רעסיורנ ןייק ןעוועג

 -רָאפ ךימ טָאה ,ןעפורעג ן'סרעּפמָאנ ןעבָאה רעטייברַא עֶלַא יו ,"םעס

 ייז טָאה רע ןוא רערהיפ רעטייברא עשירייא רַאַפ א ראפ טלעטשעג

 רעטייברא עשידיא ענירג יד ןעריזינַאנרַא וצ טייברַא ךיא זא ,טלהעצרער

 .דיַאס-טסיא רעד ןֹופ

 -ָאה רימ רָאנ ואוו -- ,ןַאמשירייא ןַא ןעפורעגסיוא טָאה -- ,הֶא --

 .ןעדיא עשיסור ענירג יד ךיילנ ןעמ טננערב ,קיירטס א ןעכ

 -ייא םעד ךיא כָאה -- ..ןעסַאּפפיוא םעד ףיוא ןיוש ןעלעוו רימ ---

 + ,טגָאזעגוצ ןַאמשיר

 -ראניס ןעטנאקאב א םענייז וצ ףירב ַא ןעבעגענ רימ טָאה סרעּפמָאנ

 םורַא טייצ רעצרוק א ןיא .הכאלמ יד ןענרעלסיוא ךימ לָאז רע זא ,רעכאמ

 ,ךיוא ןַאמ ןאינוי א ךיילג ןוא רעכאמ-ראניס ַא ןעראוועג עקאט ךיא ןיב

 רָאנ ,ןאינוי רעכַאמ ראניס לאנָאשענרעטניא סע'סרעּפמָאנ ןופ טינ רעבָא

 -איצַאס עשטייד יד סָאװ ,"ןָאינוי רעכאמ-ראניס רעוויסערנָארּפ , רעד ןופ

 ןיא רעטײברַאטימ עשטייד עניימ .טריזינַאנרָא טַאהעג ָאד ןעבָאה ןעטסיל

 -מָאנ ןענעו ןעלהעצרעד ץלא ריס ןענעלפ ןאינוי רעוויסעדנַארּפ רעד

 זיא רע ןא רָאנ ,רערהיפ-ןאינוי רעניהעפ א רהעז ןזיא רע זא ,ןע'סרעּפ

 ערעיראק ןייז ןעננאפעגנָא טָאה .רע שטָאכ ,וויטַאװרעסנָאק רהעז ןעראוועג

 ןעועג רַאגָאז זיא רע .לאקידַאר ַא סלא ננונעװַאב רעטייברא רעד ןיא
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 ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ דילנטימ א טייצ עסיוועג ַא

 ןעטנָאמרעדךעביױא םעד ,טניירפ םיזוב ןייז טימ ןעמאווצ (.8 ,? .ס)

 ,רעסַארטש ףלָאדַא

 ד ןעוועג טלָאמעד ןענייז סרעּפמָאג ?עוימעס ןוא רעסַארטש ףלָאדַא

 -ָאה ייז ,ןאינוי רעכאמ-ןעראניס ?אנָאשענרעטניא רעד ןופ רערהיפ-טּפיוה

 יז זַא ,סקיטילַאּפ ןיא ןעשימ טינ ךיז רָאט ןאינוי א זא ,טגידערּפעג ןעב

 -ָאנָאקע יד ןערעסעבראפ וצ טיײברַא רעד טימ רָאנ ןעמענרַאפ ךיז ףרַאר

 ,ּפַאש ןיא רעטייברא יד ןופ ענַאל עשימ

 יד ןופ גנאפנָא ןוא רעניצעביז יד ןופ עדנע וצ ,.ה .ד ,טייצ רענעי וצ

 -צנאק רענרעזייא, רענידסלאמאד רעד ,קרַאמסיב טָאה ןערהאי רעניצכא

 "סילאיצַאס-יטנא ןעטמהיראב םעד טרהיפעננייא ,דנַאלשטייד ןופ "רעל

 ןעזָאלראפ וצ ןעננואווצעג ןעוועג ןענייז ןעטסילאיצאס עליפ .ץעזעג ןעט

 עשביה ַא .אקירעמא ןייק ןערהָאפעג ןענייז ייז ןופ ךס א ןוא דנאלשטייד

 -ַײז דנַאלשטייד ןופ ןעטנארנימיא עשיטסילאיצאס עיינ יד טָא ןופ ?חָאצ

 ,אקירעמא ןיא רעהא גידנעמוק ,םייה רעד ןופ רעכאמ-ןעראניס ןעוועג ןענ

 "אמ ןעראגיס לאנָאשענרעטניא רעד ןא ןעסָאלשעננא ךיילג ךיז ייז ןעבָאה

 "היפ יד ןעדלוד טנעקענ טינ ייז ןעבָאה ןעטסילאיצאפ סלא ןאינוי רעכ

 ןיא ןוא ןאינוי סע'סרעּפמָאנ ןוא ס'רעסארטש ןופ קיטקַאט יד ןוא ןעגנור

 א ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ןאינוי רעכאמ ןעראניס רעד ןופ סלַאקָאל עליפ

 -קרַאטשמא .רעננעהנָא סע'סרעּפמָאנ ןוא ןעטסילאיצַאס יד ןעשיווצ ףמַאק

 ןענייז סע ואוו ,קראי ןינ ןיא טרעקַאלפוצ ףמאק רעד ךיז טָאה ןעטס

 לב ףוס ןוא ןאינוי רעכאמ ןעראניס רעד ןופ סלאקָאל עטסערנ יד ןעוועג

 יד .לאנָאשענרעטניא רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא ןצ ןעמוקעג סע ןיא ףוס

 -רעטניא רעד ןופ ןעסירעגּפָא ךיז ןעבָאה רעטייברא-ראניס עשיטסילַאיצַאס

 רעכאמ-ןעראגיס עיינ א טעדנירנענ 1882 רהאי ןיא ןעבָאה ןוא לאנָאשענ

 ןעראניס עשימעהאב עלא ךיוא ןענאטשענוצ ןענייז סע רעכלעוו וצ ,ןאינוי

 -יס רעד ןיא טרָא םענעהעזעגנָא ןא ןעמונראפ ןאד ןעבָאה עכלעוו ,רעכאמ

 יד ןעפורעג ךיז טָאה ןאינוי-סנָאיציזַאּפָא עיינ יד .עירטסודניא-ןעראג

 לָאצ עטסערג יד ."אקירעמא ווא ןאינוי סרעקיימ ראגיס וויסערנָארּפ,
 ,לאנָאשענרעטניא רעד טימ ןעבילבראפ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ זיא רעדילנטימ

 -ױט טכא-עביז םורא זיולב טַאהעג טָאה ןאינוי עושסערנָארּפ עיינ יד

 -וי רעיינ רעד ןופ רערהיפ יד .דנַאל ןעצנַאנ ן'רעביא רעדילגטימ דנעז

 .ןעועג זיא ייז ןופ רענייא .ןעטסילאיצַאס עשטייד יד ןעוועג ןענייז ןאינ

 ,רעכַאמ-ךעראניס ַא דיא רעשטייד א ,יקסווָאנַאלבַאי גיוודוכ

 -עלעד ַא ןעועג זיא רע ןוא שילננע טוג טנעקעג ןַאד ןיוש טָאה רעכלעוו
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 זיא רע .,קראי וינ ןופ ןאינוי רָאבייל לארטנעס רעד וצ ןאינוי ןייז ןופ טַאנ

 וינ ןופ סנאינוי עשיטסילאיצַאס יד ןופ רערהיפ-טרָאו רעד ןעוועג סָאד

 .קראי

 -ןוטייצ עשילננע רעקראי וינ עלא ןיא ןענעלפ הירפ גָאטנָאמ ןעדעי

 םעד ףיוא ןעטאנעלעד עשיטסילאיצַאס יד ןופ סעדער יד טקורדעג ןייז ןעג

 ,ןאינוי רָאבייל ?ארטנעס רעד ןופ גניטימ

 ןערהָאי ראפ ןעגנאנעגנָא ןיא סנאינוי ייווצ יד ןעשיווצ ףמאק רעד

 ןאינו רעכאמ ראגיס עויסערדנָארּפ יד ךיז טָאה 1886 רהָאי ןיא = ,גנאק }

 טָאה םורא רהֶאי א ןיא רעבָא ,"רָאבייל ווֶא סטיינ, רעד ןא ןעסָאלשעגנָא

 -.סיורא זיא יז ןוא "רָאבייל ווָא סטיינ , רעד ןיא טשיוטנע ןאינוי יד ךיז

 רעטעּפש רהאי רָאּפ א ןיא עיצאזינַאנרָא רעניזָאד רעד ןופ ןעטארטעג
 -ניא רעד טימ טנינייארַאפ ןאינוי רעכַאמ ראניס עוויסערגָארּפ יד ךיז טָאה

 ןילב טריטסיזקע ןאד טייז ןוא ןָאיני סרעכאמ-ראגיס לאנָאשענרעט

 ,ןאינוי רעכאמ ראניס ןייא

 -ַאה עכלעוו ,רעכַאמ-עראניס עשידיא דנעזיוט רַאַּפ ענעי ןופ עליפ

 ןערהָאי רעניצכא יד ןופ גנאפנָא ןיא דיירט םעד טנערעלעגסיוא ךיז ןעב
 ןעראניס רעוויסערנַארּפ רעד ןופ רעדילנטימ ןעראוועג ןעכינ ןיא ןענייז
 ןַא ןעסָאלשעננָא ךיז ןעבָאה רעטייברא עשידיא ערעדנא .ןאינוי רעכַאמ

 סע .ןאינוי סרעקיימ ראגיס לאנָאשענרעטניא רעד ןֹופ סנאינוי לאקָאל יד

 לייוו ,טייבראעג טָאה ןעמ ּפאש ןעכלעוו ןיא םעד ןָא טעדנעוועג ךיז טָאה
 ןעראוועג טרילָארטנַאק טלָאמעד ןיוש ןענייז רעּפעש להָאצ עסיוועג א
 -יז רעטעש ערעדנא תעב ,ןאינוי רעכאמ ראגיס רעוויסערגָארּפ רעד ןופ

 .ןאינוי ?אנָאשענרעטניא רעד ןופ לָארטנָאק םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענ
 -ענ לענש ץנאנ ןענייז רעכאמ ראניס עשידיא עיינ יד ןופ ךס א

 -רַאניס ענעי ןופ עניצנייא ןייק רעבָא ,סנאינוי ערעייז ןיא גיטעט ןעראוו
 ַא ןעמָאנ ןטימ ןעפורנָא טנעקעג טינ ןעמ טָאה סנאינוי לאקאל רעכַאמ
 -רא טגנַאלַאב ןעבָאה ןאינוי רעכַאמ-ןערַאניס רעד ןיא .?ןאינוי עשידיא,
 -עג ןענייז רעטייברא עשידיא יד ןוא ןעטעטילַאנאיצַאנ עליפ ןופ רעטייב
 טסייה סָאד ,סנאיני ע ש י ד י א .ךאפ םעד ןיא טעטירָאנימ א ןעוו
 -אה ,רעטייברא עשידיא ןופ ךילסילשסיוא ןענַאטשַאב ןענייז סאוו ,עכלעזא
 ,רעטעּפש טשרע ןעדנירג ןעמונענ ךיז ןעב

 רעביא .טַאהעג טינ טפַאה ןייק ןעבָאה סנאינוי עשידיא עטשרע יד
 -רעטנוא ייז ןענעלפ טכַאנ רעביא ןוא ןערעוו ןעריובעג ייז ןענעלפ טכַאנ
 עיינ ןערעװ טעדנירגעג ןענעלפ נאטשרענָאד ןוא גָאטנַאמ עלא .ןהעג
 .ןעלאפוצ ךיז ייז ןענעלפ םורַא טייצ רעצרוק ץנַאנ ַא ןיא ןוא סנאינוי
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 סקיירטפ ךרוד ןעראוועג ןעריובעג ןענייז סנאינוי עשידיא עטסרהעמ יר

 ךילכעזטּפױה רעבירעד זיא סנאינוי עשידיא ןופ עטכישעג יד ןוא

 טינ טנעלפ קיירטס ןופ טַאטלוװוער רעד סאוו .סקיירטס ןופ עטכישעג א

 -קיש רעד טנעלפ ,ןערילראפ רעדא ןעניוועג ןענעלפ רעטייברא יד יצ ,ןייז

 ןעגעלפ .רעניבלעז רעד ןייז רעמיא טעמכ סנָאינוי יד ןופ לאז

 -עטניא ןייק טאהעג טינ רהעמ ןיוש ייז ןעבָאה ,ןערילרַאפ רעטיײברַא יד

 -ודנע קיירטס רעד רעדיוו ךיז טנעלפ .ןאינוי רעד וצ ןעגנַאלַאב וצ סער

 -ראד ייז זא ,ןעניימ ייז ןענעלפ ,רעטייברא יד ראפ "גיז, ַא טימ ןענ

 טרהיפענסיוא ןעבָאה ייז זא ,דלאביוו ,ןאינוי ןייק טינ רהעמ ןיוש ןעפ

 ןענעלפ ןערהאי ענעי ןיא סקיירטס יד .טננַאלראפ ןעבָאה ייז סאוו ,סעלא

 'רא יד ןעו ,ןאד ןעכערבסיוא ןענעלפ ייז .עגנולצולּפ ,ענַאטנָאּפס ןייז
 יד ,גנוגידיילַאב יד ןעגארטרעבירא ןענעק טינ רהעמ ןיוש ןענעלפ רעטייב

 ערעייז ןופ ןהעטשוצסיוא טַאהעג ןעבָאה ייז סאוו ,ןעננורעדינרע יד ,תורצ

 | ,םיתב ילעב

 יד ןעוועג ןענייז סנָאיני עשידיא-ךייר עטשרע יד ןופ רעדנירנ יד

 - ןוא ןעיצילַאנ ,דנַאלסור ןופ רעהַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעלַאקידַאר עטשרע

 ןעמוקעג רעהַא ןענייז עכלעוו ,רעטייברא עשידיא לייט א ךיוא .ןרָאננוא

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןופ

 זיא רעטייברא עשידיא יד סנאינוי ןיא ןעריזינַאנרָא וצ טייברא יד

 -עוש יד ןָאט וצ סרעזײנַאנרָא עלעיצעּפס ןייק .ערעווש א רהעז ןעוועג

 ןעטנארנימיא עשידיא יד ןופ ןאינוי ןייק .ןעוועג טינ ןענייז טייברא ער

 עטסערג יד  .רעזיינאגנרַא ןעטלהָאצַאב א ןעטלאהסיוא טנעקענ טינ טָאה
 ןעועג זיא טלהָאצענ ןאד טָאה ןאמ ןאינוי א סאוו ,סויד עכילטנעכעוו |

 טרהיפעננייא ךָאנ רעטעּפש ןעבָאה סנאינוי ענינייא .ךָאו א טנעס ףניפ

 רהעמ ןענירקוצניירא םעד ךרוד ידכ ,טַאנָאפ א סויד טנעס ןהעצפופ

 ןערהאי ענעי ןופ לארָאמ ענעמונענגנָא יד .ןאינוי רעד ןיא רעדילנטימ

 -רָאו טָאה ןאינוי א ןיא טייבראעג טָאה סאוו רעדעי זא ,אזא ןעוועג זיא

 ןליפַא זא ל?אפ א קנעדענ ךיא .םעד ראפ טלהָאצַאב ןעמענ טרָאטעג טינ

 א ןעבענעג טָאה ןאינוי רעטייברא רעצלעס יד ןעוו ,םורא ןערהאי ןיא

 -לעס רעד ןיא טייקניטעט ןייז ראפ לאדעמ םענעדלַאנ א עסָאנעג א חנתמ

 רעמענקלאדעמ םעד ןעטסילאיצַאס עלא ןעבָאה ,ןָאינוי רעטייברא רעצ

 ןענייז ,קנעדעג ךיא טייוו יוװ ףיוא .,ןייז ?חומ טלאוועגנ טינ לָאמנייק סָאד

 -להָאצַאב ןייק ןעוועג טינ סנאינוי עשידיא יד ןיא 1890 רהאי םעד זיב

 .,עטמאעב עט

 וצ רעוש רהעז ןעוועג ןערהאי עטשרע יד זיא ,טגָאזעג ןיוש יו



 69 אקירעמַא ןוא סנַאונוו עשודוא

 ןיא רערעוש ךָאנ ןוא ןאינוי א ןיא רעטייברא עשידיא יד ןעריזינַאגרָא

 יד .ןאינוי רעד ןיא רעטייברא יד טייצ ערעננעל א ןעטלאהוצנָא ןעוועג

 -|ק וצ רעטייברא עשידיא ענעי ןענרעלוצסיוא ןעוועג זיא ךאז עטסרעווש

 .נניטימ א ןערהיפ ןוא ןעננולמאזראפ וצ ןעמ

 ךיז ןעגעלפ רעטייברא עשידיא עכלעוו ןיא ,סקיירטס ענילָאמא יד

 ,סקיירטס עגיטנייה יד יו שרעדנא ץנאג טקוקענסיױוא ןעבָאה ,ןעניליײטַאב

 -ירָאיאמ עגיזיר יד .ןערהיפ סנָאינוי עשידיא ערענעלק ןוא עסיורג יד סָאװ

 -ענגראפ טלָאמעד ךיז טימ טָאה אקירעמא ןופ רעטייברא עשידיא טעט

 ךיוא ןיוש רימ ןעבָאה ןערהאי ענעי ןיא שטָאכ ,עסאמ עיור א טלעטש

 .רעטייברא ערעטנענילעטניא ערענניא ןופ דרַאגנַאװַא םעניילק א טאהענ

 ןעבָאה רעטייברא עשידיא סאוו ,ןערהָאי ענעי ןיא סקיירטס עלא טעמנ

 ןענייז סָאװ ,םיתב-ילעב עשידיא ןענעג טעטכירעג ןייז ןעגעלפ ,טכאמענכרוד

 ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסרחעמ יד ,םערָא רהעז ןעוועגנ ךיוא ךָאנ ןיילא

 -ירבאפ עסיורג יד ייב טייברא ןעמענסיורא ןענעלפ סאוו ,סרָאטקארטנָאק

 ןעגעלפ ייז ןוא קיירטס ןיא רעטנורא ןענעלפ רעטייברא יד ןעוו .ןעטנאק
 ןוא ןעריטסערא ךיילנ סטעקיּפ יד ןעמ טנעלפ ּפאש א ןעטעקיּפ ןעמוקוצ

 טָאקאוודא ןא ןענניד וצ ףיוא טאהעגנ טינ טלעג ןייק ןעבָאה רעקיירטפ יד

 .טפָא ץנאנ ןעמוקראפ ןענעלפ רעבָא סקיירטס .ןענידייטראפ ייז לָאז סאוו

 -"ןעסָאריּפַאּפ , עשידיא ענירג דנעזיוט ייווצ ןעבָאה 1882 רהְאי ןיא

 ,טירטס עט22 ףיוא קירבאפ-ךעטעראגיפ א ןיא טיײברַא ןענָארקעג רעכַאמ

 ףיוא ,ןענישַאמ ענייק ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז טייצ רענעי וצ .,קרָאי וינ

 -אניס דנעזיוט ניצנַאװצ ערעסָאװ ןעטייברַאסיױא ןענעק לָאז ןעמ עכלעוו

 .טנַאה םייב ןערעוו טכַאמענ ןַאד ןענעלפ ןעטעראגיס עלַא .גָאט א ןעטער

 -יוט יירד ןעטייבראסױא טנַאה םייב טנעלפ הכאלמ לעב רעטסלענש רער

 ןאד טָאה קירבאפ קאבַאט עסיורג עניזָאד יד .נָאט א ךאלטעראניס דנעז

 -בַאפ טָאה עכלעוו ,"סרעדָארב יניק, ןעמָאנ ן'טימ עמריפ ַא וצ טגנַאלַאב

 -טיווס , ,ןערהָאי ענעי ןופ ןעטעראניס טרָאס ןעטסרעלוּפָאּפ םעד טריציר

 ןענייז סָאװ ,ןעטנַארנימיא עשידיא רעדנעזיוט ענילדנהעצ יד ,?לָארּפאק

 טעמב ,אקירעמא ןייק גידנעמוק ןעבָאה ,םייה רעד ןופ רערעכיור ןעוועג

 -ַאניס עגיליב ערעדנַא יד לייוו ,"סטיווס , יד ןערעכיור ןעביוהעגנָא עלא
 ,קַאבַאט ןעצראוש .א ןופ טכַאמענ ןעוועג סנעטסרהעמ ןענייז ןעטער

 .ןעבילגעג טינ ןעבָאה "ענירנ, יד ןעכלעוו

 -ייז טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהַאי רעניצכַא יד ןופ גנַאפנָא ןיא

 -עװ ,ןעטנארגימיא עשידיא ןעוועג רעכַאמ-ןעטערַאגיס עטסרהעמ יד ןענ
 יּפַאּפ יד ?ייוו ,ןעועג אנקמ קראטש ןעבָאה "ענירג, ענירעביא יד ןעמ
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 רעלָאד 12 ןיב 10 ןופ טנידרַאפ טייצ רענעי וצ ןעבָאה רעכַאמ-ןעסָאר

 רחעמ ןעמ טָאה טייברא ןעכַאפ ערעדנַא ַײב ןעוו םייצ רעד ןיא ,ךָאו א

 -רעדיינש וליפא ,ךָאװו א רעלָאד 48 יו ןעטייברַאסיױוא טנעקענ טינ

 ,טכיל טימ יװ טכוזעג ָאד ןערהאי ענעי ןיא טָאה ןעמ עכלעוו ,רעטייברא

 ןענעלפ ייברעד ןוא ,ןענידראפ טינ ךָאוװ א רעלַאד 8 יװ רהעמ ןעגעלפ

 "ם'יניק, ןיא .טכַאנייב 10 זיב נָאטראפ 6 ןופ ןעטייברא ןעפרַאד ייז

 זיב הירפ רעד ןיא 7 ןופ טיײברַאענ ןעמ טָאה רעבָא קירבַאפ-ןעסָאריּפַאּפ

 .נָאטייב 8 זיב זיולב תבש ןוא ,דנעווא ןיא 6

 ,טגָאזעג רעסעב ,קיטש ןופ ןעטייברַא ןענעלפ רעכַאמ-ןעטעראניס יד

 -םיוא רַאפ טנעס 90 ןעוועג זיא זיירּפ רעכילנהעווענ רעד ",דנעזיוט , ןופ

 טייצ רענעי וצ זיא "סרעדָארב יניק , ייב .ןעטעראניס דנעזיוט א ןעכַאמ

 ,רענאקירעמא ןא ,"ירעשוד , ןעמָאנ ן'טימ ןאמרָאפ-טּפיוה ןימ א ןעוועג

 ןעמונעג ןעבָאה סטעראניס ?לָארּפאק טיווס , יד .ןערעטלע עשירייא ןופ

 ךס ַא ןעבָאה טפראדעג טָאה ןעמ .קראמ ןיא ןהעגניירא קרַאטש

 -אמ ןעטעראניס ענירג ךס א ןעמוקעננא עדארנ ןענייז ָאד ןוא ?טנעה,

 גידנעהעזרעד .טייברא רעד וצ ןעמונענניירא ייז עמריפ יד טָאה ,רעכ

 טגעלפ רעכלעוו ,ןַאלּפ ַא ףיוא ןעלאפעג ןאמרָאפ רעד זיא ,ענירג ליפ יוזא
 ןענייז סע ואוו ,סדיירט ערעדנא ןופ ןעקירבאפ יד ןיא ןערעוו טריציטקארּפ

 ןעדעי רַאפ ןעכאמ ןעמונעג טָאה רע .ןעװעג םינ סנאינוי ענייק ךָאנ

 ןופ גידנעגנַאֿפנָא ,טייברַא רעבלעז רעד ראפ זיירּפ רעדנַא ןא רעטײברַא

 -וט א רַאפ טנעס 600 זיב גידנעמוקרעטנורַא ןוא דנעזיוט רעּפ טנעספ 0

 70 ערעדנא ,טנעס 00 ןענַארקעג ןעבָאה רעכאמ-ןעטעראניס ענינייא ,דנעז

 ,דנעזיוט רעּפ טנעס 80 ערעדנַא ןוא

 טינ הרירב ןייק ,ךילריטַאנ ,ןעבָאה רעטייברא ענירג יד

 -רָאפ רעד סָאװ ,זיירּפ םעד ראפ ןעטייברא טוומענ ןעבָאה ןוא טָאהעג

 ןוא ךיירט ןיא ןעועג טינ ןַאד ןזיא ןאינוי ןייק .טלעטשענ טָאה ןַאמ

 טלָאמעד קרָאי וינ ןיא ןענייז ןעקירבאפ-ןעטעראגיס עסיורג ערעדנא ןייק

 -ָאה ייז סָאװ ,ןעהערפ רעטייברא ענירג יד ךיז ןענעלפ ,ךס ןייק ןעווענ טינ

 -ערַאגיס יד ןעבָאה ייברעד .בַאשזד זיא סע ןעכלעוו א ןענָארקעג ןעב

 ןעפיוקרַאפ ייז טגעלפ ןעמס :עינעליוװירּפ א טָאהעג ןַאד ךָאנ רעכַאמ-ןעט

 -עי ןוא ,טנעס 9 ראפ קיטש 20 ןעטערַאגיס עטריצירבַאפ יד ּפַאש ןיא

 -רעד .,גָאט א ךעלקעּפ 4 רעדא 3 ןעמענ טנעקענ טָאה רעטייברא רעד

 .ןייז אנקמ ייז טיילסדנַאל ןוא דניירפ ענירג ערעייז עלַא ןענעלפ .ראפ
 -רא ןענירק וצ םענירג ַא ראפ רעווש רהעז ןייז טנעלפ ןעטייצ ענעי ןיא
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 -כרוד ןענעק ךיז טנארנימיא רעזָאלסטייברא ןא טנעלפ טפָא ןוא ,טייב

 -ייוצ א טאהעג רָאנ טָאה רע ןעוו ,טייהרענעסענעג טינ נָאט א ןעבעל

 ,"הליבא, טָאטשנא ןעקיווק ךיז טנעלפ רע עכלעוו טימ ,ןעסָאריּפַאּפ יירד

 -סדנַאל ערעייז ןופ ןעמוקַאב עזָאלסטייברא יד ןענעלפ ןעסָאריּפַאּפ עזיד

 ,רעכַאמ-ןעטעראניס יד ,טייל

 רעטייברא יד ןופ ענַאל יד ןוא ייווצ-רהָאי ַא קעווא יוזַא זיא סע

 -רע ץלא רעטייוו סאוו ןעמונעג טָאה קירבַאפ ?סרעדָארב-יניק , רעד ףיוא-

 ןענָארטראפ רחעמ טנעקענ טינ ןיֹוש ןעבָאה רעטייברא יד .ןערעוו רעג

 ןעקישקעווא גָאט ןעדעי טנעלפ רעכלעוו ,ןַאמרָאפ ןופ ןעגנונלָאפרַאֿפ יד

 ףיֹוא טנעלפ ןוא ןיירּפ ןערעטעב א ןענָארקעג ןעבָאה סאוו ,רעטייברא

 ערענעלק ןעמיטשאב רע טנעלפ עיינ יד .עיינ ןעמהענפיורא טרָא רעייז

 -ייברא ענינייא .,ןעטעראגיס דנעזיוט א ראפ טנעס 00 זיב פפ ןופ ,ןעזיירּפ

 -אב וצ ףיוא גנולמאזראפנעסאמ א טריזינַאנרא ןעבָאה קירבאפ ןופ רעט

 -םאוראפ רעד וצ ,ןָאט רעטייו לָאז ןעמ סאוו ,ענארפ יד ןעטכארט

 יד רעסיוא ,רעכאמ-ךעטעראניס ?חָאצ עטסערג יד ןעמוקעג ןענייז גנול

 רעד ייב .ּפאש םענעי ןיא טייבראעג ןעבָאה סאוו ,ךאלדיימ רענאקירעמַא

 רעכאמ-ןעטעראניס א ןעראוועג טעדנירנעג ןיא גננולמאזראפ רעטשרע

 דנעזיט רעביא ,פאש ןופ רעטייברא עדענעזעװנַא עלַא טעמכ .,ןאינוי

 -.ראפ ךיז ןעבָאה ,ךאלדיימ-רעטייברא עשידיא טרעדנוח רָאּפ ַא ןוא רענעמ
 ןעראוועג ןעסָאלשאב ןיא גניטימ ןעבלעז םייב .ןאינוי רעד ןיא ןעבירש
 ןעלהָאצ רעכאמ ןעטעראניס עלַא לָאז ןעמ זא ,עמריפ רעד ןופ ןערעדאפ וצ

 יד וצ ךיז ןעדנעו וצ ןעראוועג טלחהעוורע זיא עטימָאק א .זיירּפ ןייא
 .ןעננורעדַאֿפ עזיד ייז רַאפ ןעניילוצרַאפ "ן"ירעשזד , וצ רעדא םיטַאבעלַאב

 טעדנעװעג ךיז טָאה עטימָאק יד רעדייא ךָאנ ,גָאט ןעטייווצ ן'פיוא = |
 רעד ןופ ןעקישקעװַא ךיילג ןעמונעג "ירעשזד , טָאה ,ןעגנורעדָאפ יד טימ

 טאה ןעמ יו .ןאינוי רעטעדנירנענ-יינ רעד ןופ רערהיפנָא יד םיײברַא
 ןַאמרָאפ םעד טלהעצרעד רעטייברא ענינייא ןעבָאה ,ןערהאפרע רעטעּפש
 -היפנֶא יד ןענייז סע רעוװ ןוא ,גניטימ םייב ןעמוקענרַאפ זיא סע סָאװ ץלא

 ןיא רעטנורא ןענייז ןָאינוי רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד .ןָאינוי רעד ןופ רער
 ן'טימ ךערּפשענ א טאהעג ןעבָאה ייז ֹואוו ,רענייזא 11 םורַא טשרע סיפָא
 -ַאֹפ יד ןעבענענרעביא םהיא ןוא ירָאטקעפ רעד ןופ טנעדנעטניארעּפוס
 ,ןיירּפ ןייא ןעמעלא ןעלהָאצ ייז לָאז ןעמ זא ,רעטײברַא יד ןופ ןעגנורעד
 -ראפ ןעלַאז ייז זא ,ןעוועג זיא טנעדנעטניארעּפוס םעד ןופ רעפטנע רעד
 ,ּפַאש ןיא קירוצ גידנעמוקפירא .ן'ירעשזד טימ םעד ןעגעוו ןעלדנַאה
 טייצ רעצרוק רעד ןיא טָאה ירעשזד ןא ,ןערהאפרע עטימָאק יד טָאה



 ןיוטשנייוו .ב 88

 טָאהעג טָאה רע ןעמעוװו ףיוא ,רעטייברא ?חָאצ עשביה א טסישעגקעוװַא

 .ןאינוי רעד ןופ רעדנירנ יד סע ןענייז ייז זא ,טכַאדרַאפ א

 -עו ן'ירעשזד טימ ןעדייר ןעמונעג טָאה ןאינוי רעד ןופ עטימָאק יד

 רע זא ןוא זיירּפ ןייא ןעלהָאצ ןעמעלַא לָאז ןעמ זא ,ןעננורעדָאפ יד ןעג

 טָאה ירעשזד .עכַאזרוא ןא ןֹהֶא רעטייברא ןייק ןעקישקעוַא טינ לָאז

 ?דשזדרַאשטסיד, ןענייז טייל-עטימָאק עלא זַא ,טרעפטנעעג םעד הףיוא

 עטימָאק רעד ןופ רענייא .ּפַאש םעד ןעזָאלרַאפ ךיילנ ןעזומ ייז ןוא

 "רא עֶלַא ןוא ,/טקעסעג , עטימָאק יד טָאה ןעמ זא ,ןעירשענסיוא טָאה

 ּפאש ןיא ןעראוועג זיא סע .קיירטס ןיא ןהענרעטנורא ןעפראד רעטייב

 -ראוו ןעמונענ ןעבָאה רָאלּפ םענעי ןופ רעטייברא עֶלא ,לעמוט רעסיורג ַא

 ערעדנא יד ףיוא ןעפָאלענ ןענייז רעטייברא ענינייא ,טייברא יד ןעפ

 טָאה םלוע רעד .קיירטס א ןיא סע זא ןעירשעגסיוא ןעבָאה ןוא סרָאלפ

 ןעטלַאהעג טָאה ןוא ?הוטש ַא ףיוא ףױרַא זיא ירעשזד .ןָאטנָא ןעמונעג ךיז

 .טנלָאפעג טינ רעבָא םהיא טָאה ןעמ .ןהענ טינ לָאז רענייק זא ,עדער א

 ,קיירטס ןיא רעטנורַא ןענייז סנירעטייברא ןוא רעטייברא עשידיא עלא

 -רָאפ זיא סע ואוו ,לָאה ןעסיורג א ןיא טרישראמקעווא ןעבָאה ייז ןוא

 ןעראוועג טמיטשַאב ןענייז נניטימ םעד ייב .ננולמאזרַאפ א ןעמוקענ

 .ּפאש םוצ ןהענקעװַא ךיילנ ןעלָאז עכלעוו ,סטעקיּפ

 -ַאניפ ענעננַאנעגרעטנורַא יד ןופ רענייק זיא נָאט ןעטייווצ ן'םיוא

 -דיימ רענַאקירעמַא יד רעסיוא ,ּפאש ןיא קירוצ ףױרַא טינ רעכַאמ-ןעטעד

 ּפאש רעד .קיירטס ןיא רעטנורַא טינ רָאנ הליחתכל ןענייז עכלעוו ,ךאל

 ןעבירטענ ןעבָאה סָאװ ,/סדרַאנ , ןוא טיילסילַאּפ ןופ טכַאװַאב ןעוועג זיא

 ןעדעי .גיטומ ןעטלאהענ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סטעקיּפ יד ןעגָאלשעג ןוא

 ףיוא .סרעקיירטס יד ןופ ןעננולמַאזרַאפ ייווצ ןעמוקענרָאפ ןענייז נָאט |

 -נעס רענידפלאמאד רעד ןופ ןעטאנעלעד טדערעג ןעבָאה ןעגנולמַאזרַאפ יד

 רעקראי וינ עַלַא ןופ טפאשרעפרעק עלארטנעצ יד ,ןאינוי רָאבייל לַארט

 יד ןופ ענינייא טדערעג ךיוא ןענניטימ ענעי ייב ןעבָאה סע .סנאינוי
 זיא ןאינוי רָאביײיל ?ארטנעס רעד ןופ עטימַאק א .,ןעטסולאיצַאס עשידיא

 -לעטעס א ןענעװו ייז טימ ןעלדנאהרעטנוא ,"סרעדארב יניק , וצ קעװַא

 -ענ ןעבָאה רעבָא עמריפ רעד ןופ רעטערטרַאפ יד .קיירטס ןופ טנעמ

 ןעמוק ןעליוו סָאװ יד ,"ןעלטעס וצ סָאװ טינ ןעבָאה ייז , זא ,טרעפטנע

 רעד וצ ןעמענוצ ייז ןעמ טעװ ,ןיירַא ּפַאש ןיא ןעמוק ןענעק ,ןעטייברא

 -יירטס יד ןופ רענייק ךיז טָאה קיירטס ןופ ךָאװו עטשרע יד .,טיײברַא

 ענינייא ןענייז ךָאו רעטייוצ רעד ףיוא רעבָא .,ןעסירענּפָא טינ סרעק

 -ָאה ךָאד ,סרעקיירטס יד טניטומטנע קרַאטש טָאה סָאד .,ןעבעקס ףיורא
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 קיירטס םעד ןערהיפ וצ ןעלטימ דלענ ןייק .טפמעקעג רעטייוו ייז ןעב
 ,ףניפ ךָאװו א ןעטלַאהעגנָא קיירטס רעד טָאה יוזא ןוא ,ןעוועג טינ זיא

 טָאה 'םרעדָארב יניק, עמריפ יד .ןעננאגענ ןערָאלרַאפ ןיא רע זיב

 ןעמוקעג ןיא סע רעוו .רעטײברַא יד ןופ טפלעה א ןעמונעגקירוצ זיולב

 ןענייז סָאװ יד .דנעזיוט רעּפ זײרּפ ןערעכעה א ןענארקענ טָאה רעהירפ

 .זיירּפ ןערענעלק א טלהָאצענ ןעמ טָאה ,רעטעּפש ןעמוקעג

 סרָאלפ ענינייא ףיוא טאהענ עמריפ עזיד ןיוש טָאה טייצ רענעי וצ

 סעיִאב עגנוי ןוא ךאלדיימ רענאקירעמַא עכלעוו ייב ,ןענישַאמ ּפאש ןופ

 טינ ךָאנ ןענייז רעבָא ןענישַאמ ענעי .ךאלטערַאניס יד ןעכַאמ ןענעלפ

 -ָארב יניק, זיב טייצ רֹהָאי א רעדיוו קעווא זיא יוזא .,ןעמַאקלַאפ ןעוועג

 -ענ טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,ןענישַאמ עיינ טרהיפעננייא ןעבָאה ,,סרעד

 ףיֹוא נָאט א ןעטערַאניס דנעזיוט ןהעצפופ ,ןהעצ וצ ןעטייבראסיוא טנעק

 .ןישאמ ןייא

 -ַאמ נונענ טאהעג ןיוש טָאה עמריפ יד ןעוו ,גָאט םענהעש ןייא ןיא

 ,ךאלטעראניס ייז ףיוא ןעכאמ וצ רעטייברא עטעיירטעננייא ןוא ןעניש

 דנאה םייב טייבראעג ןעבָאה סאוו ,רעטיײברַא-ךעטעראגיס עֶלַא יז טָאה

 עסַאמ א ןזָאלסטייברא טכאמענ לָאמ ןייא טימ ןוא ,ּפאש ןופ טקישענקעװַא

 -אניס 86 א ןיולב ןעבילבענ ןענייז סע ,רעטייברא דנעזיוט ייווצ ןופ

 עיינ ןופ "סלעּפמעס, טכאמעג טנַאה םייב ןעבָאה עכלעוו ,רעכַאמ-ןעטער

 .ןעטעראניס

 טָאה רעכלעוו ,טסָארט-קאבַאט רעד טריזינַאגרֶא ךיז טָאה רעטעּפש

 .דנַאֿפ ןופ סירָאטקעפ קַאבַאט ןוא טעראניס עטסערגנ יד ןעננולשעננייא

 טיוװס, יד טימ ּפאש סרעדָארב-יניק רעד ןעוועג ךיוא ןיא ייז ןעשיווצ

 .ןענישַאמ ףיוא טכאמענ ןאד ןיוש ןעמ טָאה ןעטעראניס עלא ."סלארּפאק

 -ײאפ טסָארט ןופ ננודנירג יד ךָאנ טייצ עטשרע יד ןיא רעבָא ןענייז סע

 ןיא ,רעּפעש-ןעטעראניס ןוא קַאבַאט טנעדנעּפעדניא ?הָאצ עשביה א ןעבילב

 ,.רעטייברא עשידיא טרעדנוה עכילטע טייבראעג ןעבָאה סע עכלעוו

 רעטעּפש .ןָאינוי א ןעטלאהעגנָא טייצ עסיווענ א ןעבָאה רעטייברא עזיד

 -ענ ןעגנולשעננייא רעּפעש טנעדנעּפעדניא עטסרהעמ יד רעבא ןענייז

 -ַאמ-ךעטעראניס יד זיא זייווכעלסיב ןוא טסארט קַאבַאט םעד ןופ ןעראוו

 .ןעננאנעגרעטנוא ןאינוי רעכ

 ןאינוי רעכאמ ןעטערַאניס-רעּפייּפ רעשידיא רעטשרע רענעי רעסיוא

 ןופ ךשמ ןיא קראי וינ ןופ דיאס טסיא רעד ףיוא ןעבָאה ,1888 רהאי ןופ

 ,סער רענעמ ןופ סנָאינוי רעדיינש ייווצ טריטסיזקע 1884-1882 ןערהָאי יד

 -וי יירד ענעי ןופ רעדילנטימ יד .ןאינוי סרעכאמ טוס ןוא קואלק א ןוא
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 -נוא ,עיצילַאג ,דנַאלשטייד ןופ ןעטנארגימיא עשידיא ןעוועג ןענייז סנאינ
 ,ןעטסירק טרעהעג ךיוא סנַאינוי ענעי וצ ןעבָאה סע .,ןעלױּפ ןוא ןרַאג

 -יובעג רענאקירעמַא ,ןעיורפ ?הָאצ עסיוועג א ןוא ,עשירייא ןוא ןעשטייד |

 ,סעקטנארגימיא ןוא ענער

 גניטימ-םאמ א טכוזאב 1888 רֶהָאי ןיא בָאה ךיא יו קנעדעג ךיא

 ףיֹוא ,ןעפור ןַאד ייז טנעלפ ןעמ יװ ,"רעדיינש רענַאיצילַאג , ענעי ןופ

 | ,טירטס ןָאנעק רענרָאק ,ןָאטגניוויר

 ןופ ןעטנארגימיא עשידיא עגידסלאמאד יד ןעשיווצ ןעלַאקידַאר יד

 -ַאטס ןוא ןעגנולמאזראפ עשיטסילאיצאק ןעמור ןענעלפ עכלעוו ,דנאלסור

 רעכַאמ-ןעסאריּפַאּפ ןוא סרעיינ-לעדמעה ענירג יד ןעריזינַאנרָא וצ ךיז ןער

 -ַאנ, רָאּפ ענעי טימ טָאהעג טינ גנודניבראפ םוש ןייק ןעבָאה ,סנאינוי ןיא

 | .סנאינוי-רעדיינש עשידיא "רענאיציל

 ,"גנוטייצסקלָאפ, רעשיטסילאיצַאס רעשטייד רעקראי וינ רעד ןיא

 -ַאמ ןעגעוו ןעטכירַאב ןעקורד ךיז ןעגעלפ ,ןענעייל ןאד נעלפ ךיא עכלעוו
 טּפָא רעבירעד געלפ ךיא ןוא ןאינוי-רעדיינש רענעי ןופ ןעגנולמאזראפ-ןעס
 ךיז ךיא בָאה ןעננולמאזראפ ענעי ףיוא .ןעננולמאזראפ ערעייז ןעכוזאב
 ב ק ע י יװ ,סנאינוי רעדיינש ענעי ןופ רערהיפ ענינייא טימ טנעקאב
 ,ש ריוה .נ ןא טימ ס סיאול ,רענַאק .א ,ןה ע ש

 רעטייברא רעשיטסילאיצאס רעד ןופ רעדילנטימ ןעוועג ןענייז עכלעוו

 -רא עטנענילעטניא ןעװעג ןענייז רעדיינש ריפ עזיד .,(.ּפ .? ,ס) ײטרַאּפ

 -רעדיינש רענעי ןופ רערהיפ יד ןוא רענדער יד ןעוועג ןענייז ייז ,רעמייב

 ."רָאבייל ווא סטיינ, יד ןופ לאקָאל א ןעוועג זיא עכלעוו ,ןָאינוי

 -רעטייברא-רעדיינש עשידיא ריפ עזיד ןעבָאה רהֶאי ןעבלעז ןיא

 "אמ טוס ןוא קוָאלק א טירטס דרַאשטרָא 86 ןיא טריזינאנרא ןעטסילאיצָאס

 ןעדרא םעד ןָא ןעסָאלשעגנא טלָאמעד ךיוא ךיז טָאה עכלעוו ,ןאינוי רעכ

 ןענַאטשַאב ןאד ןענייז ךאפ םעד ןופ רעטייברא יד ."רָאבייל ווא סטיינ,

 רענעמ ןעטנארגימיא רענאיצילַאנ ןוא עשיליוּפ ,עשיראגנוא ,עשטייד ןופ

 ?הָאצ עסיורג א ךאפ םעד ןיא טייבראעג ךיוא ןעבָאה סע ,ןעיורפ ןוא

 .ןעיורפ ענעריובעג רענאקידרעמא

 קראי וינ ןופ דיאס:טסיא רעד ףיוא ןיא 1883 רהאי ןופ עדנע ןיא

 ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא-רעדיינש ןופ ןאינוו א ןעראוועגנ טעדנירגעגנ

 -ּפַאש , ןעפור טלָאמעד טנעלפ ןעמ סָאוװ ,יירעדיינש עגיליב ייב טייבראעג

 .קער רענעמ עניליב ייב ,"טיײברַא
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 -ור ענינייא ןעוועג ןיוש ןענייז רעטייברא-רעדיינש יד טָא ןעשיווצ
 | | ,ןעטנארגימיא עשידיא-שיס

 א ןילב טריטסיזקע ןעבָאה סנָאינוי רעדיינש עשידיא עטשרע עזיד

 .ןעריזינאנרַא טפראדענ רעדיוו ייז ןעמ טָאה 1888 רהָאי ןיא .טייצ עצרוק
 ןיא רעכלעוו ,"ןייאראפ-רעטייברא רעשידיא, רעד ןָאטעג ןיוש טָאה סָאד

 ,עיצילַאנ ןופ ייס ,דנאלסור ןופ ייס ןעטסילאיצַאס עשידיא ןופ ןענַאטשַאב

 | .ןעֿכױּפ ןוא ןראגנוא



 "נַארגימיא עשידיא יד ןעשיווצ "ןעלאקידַאר , עטשרע יד
 רעד ןופ גנַאפנָא רעד ןוא ןערהָאי רעניצכַא יד ןופ ןעט

 .אקירעמַא ןיא גנוגעװַאב רעטייברַא רעשידיא

 -סילַאוצָאס עשודוא ןופ גנולמַאורַאפ עטשרע יד -- .ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילַאיצָאס

 -ַאפָארּפ, רעד -- .סאנָאי רעדנַאפקעלא ןוא שטיוועש יעגרעס -- .קרָאי וינ ןיא ןעט

 עטשרע יד -- .שודוא ףיוא עיצקעל עשיטסולאיצָאס עטשרע וד ןוא "ןוואראפ-עדנאג

 רעד--.ןעטסילַאיצָאס עשידיא רענַאיצילַאג ןוא עשירַאגנוא ,עשוסור ןופ ןענווארַאפ

 רעד ראפ טנעמאדנופ םעד טנוולעג טָאה סָאװ ,"ןוואראפ רעטווברא רעשידיא

 -עװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ ןרענָאיּפ יד --- .גנוגעווַאב רעטייברא רעשידיא

 .מייהנעגנאגרַאפ רעד ןופ רעדליב---ןעגנוטיוצ עלאקידאר עשידיא עטשרע וד---.גנוג

 ןעטסילאיצַאס ייז ןופ בור סָאד ,"ןעלאקידַאר , עשידיא עטשרע יד

 יד ןיא דנַאלסור ןופ רעהַא ןעמוקענּפָארא ןענייז עכלעוו ,ןעטסיכרַאנַא ןוא

 -לאוועג א טליּפשענ ןעבָאה טרעדנוחדהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רעניצכַא

 גנוגנעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ גנולקיווטנע רעד ןיא עֶלָאר עניד

 ָאד ןעננאפעגנָא ןעבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענייז ייז .אקירעמא ןיא

 -רא עשידיא יד ןעשיווצ עדנאנאּפָארּפ ןוא עיצאטינא עטיירב א דנַאל ןיא

 -רעביא ע'תמא ןא טכארבענ טייצ רעד טימ טָאה עכלעוו ,ןעסַאמ-רעטייב

 -ידַאר, יד ןעוועגנ ןענייז סָאד .ןעבעל ןעשידיא ןעצנַאנ םעד ןיא שינערעק

 -סניפ יד ןיא טכיל טכארבעגניירא ןעבָאה סאוו ,ןערהאי ענעי ןופ "ןעלאק

 -נוצעגנָא ןעבָאה ןוא רעטייברא עשידיא עגידסלָאמאד יד ןופ תוחומ ערעט
 -על ןערענהעש ןוא ןערעסעב א ראפ רהענַאב ןענידנעמאלפ א ייז ןיא ןעד

 "וי ןיא רעטייברא עשידיא יד טריזינַאנרָא רעטעּפש ייז ןעבָאה סָאד .,ןעכ

 .טכער עכילשנעמ ערעייז ראפ ןעפמעק וצ ייז טנערעלעגפיוא ןוא טנאינ

 ןענייז סאוו ,ןעטנארגימיא עשידיא עטשרע יד ןעשיווצ ןעלאקידַאר יד

 -עוועג ןופ סנעטסרהעמ ןענַאטשַאב ןענייז ,דנַאלסור ןופ ןעמוסענ טלָאמעד

 -וטש רעד טָא ןופ לייט רעסיוועג א .ןעטסיזַאנמיג ןוא ןעטנעדוטס ענעז

 -ענ ןענייז רעבָא עטסרהעמ יד .עטיל ןופ ןעמוקעג זיא דנענוי רעדנעריד

 ןיא ןענייז סָאװ ,ןעמָארנָאּפ יד ךָאנ ךיילנ דנַאלסור-דיז ןופ רעהַא ןעמוק
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 ןופ טדעטש עהייר ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןערהָאי רעניצכַא יד ןופ גנַאפנָא

 "ייז ןעטנעגילעטניא ענעמוקענרעבירַא יד ןופ עטסרהעמ יד .,דנַאלסור-םורד

 ענירהָאי-לעטימ וליפא רעדָא ערעטלע .,ןעשנעמ עגנוי רָאנ ךָאנ ןעוועג ןענ

 לָאצ עשביה ץנַאג א .גינייוו רחעז ןעוועג ייז ןעשיווצ ןענייז ןעשנעמ

 -עג ענעדישראפ וצ טגנאלאב דנַאלסור ןיא גידנעייז ךָאנ ןעבָאה ייז ןופ

 רעדילנטימ ןעוועג ראנָאז ןענייז ענינייא .,ךעלזיירק ערענאיצולאווער עמייה

 "האי ענעי ןופ ייטראּפ רערענאיצולאווער רעשיסור רעטמהירַאב דעד ןופ

 טימ טריזיטַאּפמיס ןיולב ןעבָאה ערעדנא "אילָאוװ ַאיַאנדָארַאנ, -- ןער

 רעד טימ רעבָא ,גנוגעוואב רעשיטסילאיצַאס ןוא רערענאיצולאווער רעד

 ןעוועג רענינעוו רעדָא רחעמ ןיוש ייז ןענייז רוטארעטיל רעשיטסילַאיצַאס

 ,םייח רעד ןופ ךָאנ טנַאקַאב

 ןופ רעדניק ןעװועג ןענייז טייל עננוי יד טָא ןופ ?ייט רעסיורג ַא

 "ענג ךיז ןעשיווצ ייז ןעבָאה עלא טעמכ ןוא .סעילימַאפ עשידיא עכייר

 עלַא ךיוא ךיז ייז ןעבָאה ,אקירעמַא ןיא רעהא גידנעמוק .שיסור טדעד

 -לאהּפא ןענעלפ ייז סאוו ,ןעננולמאזראפ יד ףיוא ןוא ןעמאזוצ ןעטלאהעג

 -רֶא ָאד ןעבָאה ייז סאוו ,ןענייאראפ-רעטייברא יד ןיא ךיוא יוװ ,ןעט

 .שיסור רָאנ ןעדייר ןערהאי עטשרע יד ןעמ טנעלפ ,טריזינַאנ

 רעד ןיא רהָאי גיצרעפ , ךוב ןיימ ןיא ןעבירשַאב ןיוש בָאה ךיא יוװ

 -עמא ןיא ןעמוק ןיימ ךָאנ דלַאב ךיא בָאה ,"גנונעװַאב רעטייברא רעשידיא

 טימ ךיז ןענעקאב וצ קילנ סָאד טאהעג 1889 רהאי ןיא טייצ-רעמוז אקיר

 ,ןַאהַאק .ב א עסָאנעג טימ ,ןעלַאקידַאר עננוי עניזָאד יד ןופ םענייא

 טנאקאב ךיז בָאה ךיא ."סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקאדער ןעגיטציא םעד

 חשמ ןופ קירבאפ-ראגיס רעד היוא ,1889 ,ילוי טַאנָאמ ןיא םהיא טימ

 -עג עדייב ןעבָאה רימ ואוו ,קרָאי וינ ,ייוודַארב טסעוװ ףיוא ,גרעבלעכַאטש

 ןאהאק םהרבא רעטנאקאב רעיינ ןיימ זא ,ןענופעגסיוא בָאה ךיא .טייברא

 רעד ןיא טָאה רע זא ,רערהעל רענעזעוועג א זיא רע זַא ,אנליוו ןופ טמוק

 ןעו זא ןוא גנונעװאב רערענַאיצולַאװער רעד ןיא ןעמונעג ?ייטנא םייח

 רע טָאה ,ןעריטסערא וצ טכוזעג םהיא ןעבָאה ןערַאדנַאשז עשיסור יד

 -אנ ,דָארב טדָאטש רעד ןיא ןערהאטענקעווא זיא ןוא דנאלסור ןעזָאלרַאפ

 עיצארנימע עשידיא עצנַאג יד ןהענכרוד ןאד טנעלפ דָארב ךרוד .עיציל

 ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןעטנארנימע רעטנעזיוט .אקירעמא ןייק דנאלסור ןופ

 -רַאפ יד ןוא ןעמָארנָאּפ יד בילוצ דנַאלסור ןעזָאלרַאפ (1889) רהָאי םענעי

 ןופ ןוא דָארב ןייק ןעפָאלעג ןענייז ,גנורינער רעשיראצ רעד ןופ ןעגנוגלָאפ
 ןיא .אקירעמא ןייק טכירענסיוא טעטימָאק רעשידיא רעד ייז טָאה טרָאד

 םעד ןופ עּפורנ רעוועיק רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןאהאק .בא טָאה דָארב
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 עשיטסילאעדיא עטנענילעטניא ןופ טפאשלעזעג עשידיא ַא ,"םלוע-םע,

 ןיא סעדא ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה סָאו ,ךאלדיימ ןוא םירוחב עגנוי

 ןופ רעדילנטימס יד .ןעדיא ףיױא ןעמארנָאּפ יד ךָאנ ךיילנ ,1881 רהֶאי

 ןוא דנאלסור ןעזָאלראפ וצ ןעסָאלשַאב ןעבָאה טפַאשלעזעג רעניזָאד רער

 -ָאלָאק עשיטסינומָאק ָאד ןעדנירג וצ קעווצ ן'טימ אקירעמַא ןייק ןערהָאפ

 -יא זַא ,טלעוו רעד רַאפ ןעגייצ וצ ןעוועג זיא ייברעד קנַאדעג רעייז .סעינ

 -ָאה ןעטימעסיטנַא יד יו ,רעכַאמ-רעכַאש ןופ קלאפ ַא טינ ןענייז ןעד

 סלא עצארּפ רענעגייא רעייז ןופ ןעבעל ןעליוו ייז זא רָאנ ,ט'הנעט'עג ןעב

 .רעטייברא עכילרהע

 -עננָא ךיז ,טנָאזעג ןיוש יוװ ,דָארב ןיא נידנעייז ,טָאה ןאהַאק ,בא

 ,רע טָאה ,אקירעמא ןייק גידנעמוק רעבָא ."םלוע-םע, םעד ןָא ןעסָאלש

 -ומָאק ןעדנירנ ןופ ןַאלּפ רעד זא ,ןהעזעגנייא דלַאב ,ערעדנא עליפ יו

 -ראפ רעבירעד רע זיא .,רעשיטקארּפ ןייק טינ זיא סעינָאלַאק עשיטסינ
 ,קירבאפ-ראניס ַא ףיוא ןעטײברַא ןעמוקעגנָא זיא ןוא קראי וינ ןיא ןעבילב

 .ןעפארטעג לָאמ ןעטשרע םוצ םהיא טימ סע ךיז ךיא בָאה טרָאד

 ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,סעדא ןיא ,טדָאטש-סטרובעג ןיימ ןיא ךָאנ

 ןַארַאפ ןענייז סע זַא טרעהענ ןיוש ךיא בָאה ,רהָאי 16 ןופ לעגניא א

 ןוא םזילאיצאס סניוזא זיא סע סָאװ רעבָא ,טלעוו רעד ףיוא ןעטסילַאיצַאס

 -רעד .טסואוועג טינ ךיא בָאה ךילטנעגנייא ןעליוו ןעטסילאיצַאס יד סָאװ

 וצ ךיז ךיא בָאה ,טסילַאיצָאס א זיא ןַאהַאק ןכש ןיימ זַא ,ךיז גידנעסיוו

 ןוא טניימ םזילאיצַאס סאוו ןערהעלקרע רימ לָאז רע זַא ,טעדנעוועג םהיא

 רע .ןָאטעג ןרענ סע טָאה ןַאהַאק .ןעננַאלראפ ןעטסילאיצַאס יד סאוו

 טלהעצרעד ךס א רימ טָאה רע .ט'הנעט'ענניירא גנַאל רימ טימ טָאה

 עשידלעה יד ןעגעוו ,דנַאלסור ןיא ףמאק ןערענאיצולאווער םעד ןעגעוו

 רימ טָאה ןוא גנונעוַאב רערענאיצולאווער רעשיסור רעד ןופ רעריטרַאמ

 -נייא ןייז רעטנוא .םזילַאיצָאס ןופ ןעּפיצנירּפ-דנורנ יד טרהעלקרע ךיוא

 ןופ רעגנעהנָא רעטרעטסייגאב א ןעראוועג טייצ רעד טימ ךיא ןיב םולפ

 ,לאעדיא ןעשיטסילאיצַאס

 יד ןעזָאלרַאפ רע טהעג ,טלהעצרעד ןאהַאק רימ טָאה ,ןעכיג ןיא

 -טנעוא ןא ןיא רערהעל א סלַא עלעטש ַא ןענָארקעג טָאה רע .קירבַאפ
 יו רעבָא יזא .שילגנע ןעטנַארגימיא עשידיא טנערעל ןעמ ואוו ,עלוש

 ןענעו ןעדייר טעװ ןעמ ואוו ,ננלמַאזרַאפ א ןעפור וצ ךיז טביילק רע
 ךיז ןעק ןוא "לעפעל-ךָאק , רעצנַאג ַא ןיב ךיא זא טהעז רע ןוא םזילאיצַאס

 -רַאפ ,םזילאיצַאס ן'טימ ןיוש ריזיטַאּפמיס ןוא ןעטנַארגימיא ךס ַא טימ

 ןעגעוו לעטעלב א ןעקורדּפא ןעפלעה םהיא לָאז ךיא זא ,רימ ןופ רע טגנאל
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 עטנַאקַאב עניימ טימ ןעמאזוצ ,ךיא זַא ןוא ננלמַאזרַאפ רעדנעמוק רעד

 יד ןיא ןעטנארגימע עלא וצ ןענַארטסיױא ךעלטעלב עניזָאד יד ןעלָאז

 -יא עשידיא יד ךיז ןעלמאזרַאפ סע ואוו ,רעצעלּפ עֶלַא יד ןיא ןוא רעזייה

 -ָאו רָאּפ א ןיא ,ןָאט וצ ןעכָארּפשראֿפ םהיא סע בָאה ךיא ,ןעטנארנימ

 ,ּפאש םוצ ןעמוקענוצ טכאנרַאפ ןעסיוועג א ןיא ןַאחאק ןזיא םורַא ןעכ

 יירעקורד א ןיא קעווא ןעמאזוצ ןענייז רימ ןוא ,טיײברַאעג בָאה ךיא ואוו

 רעד ןענעװו שידיא ףיױא טקורדעג ךאלטעלב טרעדנוה ףניפ טלעטשַאב ןוא

 .גנולמַאזרַאפ רעדנעמוק

 עכלעוו ,1882 רהָאי ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא עטשרע יד ןופ עליפ

 -לעװ ,ענינייא ךיוא יו ,ןואט ןואד רעקרָאי וינ ןיא טניואוועג ןיוש ןעבָאה

 -ערעטניא ךיז ןעבָאה ,"ןעדראנ-לעטסעק , ןיא טניואוועג ךָאנ ןעבָאה עכ

 עּפורנ א טָאה טיזיו ןעטשרע םעד גנונעווַאב רעלַאקידַאר רעד טימ טריס

 -יד רעקראי וינ רעד טַאטשענּפָא ןעטסילאיצַאס-ןעטנַארנימיא עשידיא

 -ייצ עשיטסילאיצַאס עניצנייא ענידסלאמאד יד ,"גנוטייצסקלאפ , רעשט

 רעד .18/8 רהֶאי ןיא ןעראוועגנ טעדנירנעג זיא עכלעוו ,קראי וינ ןיא גנוט

 רעד ןעוועג ןַאד ןזיא "גנוטייצסקלַאפ , רעקראי וינ רעד ןופ רָאטקאדער

 יע גר ע ס  רעביירש ןוא רענדער רעשיטסילַאיצַאס רעלופטנַאלַאט רהעז

 טמַאטשעג טָאה סאוו ,סור א ןעװעג ןיײלַא זיא רעכלעו ,שטיוועש

 יורפ ןייז .דנענעג ןעשיטלַאב ןופ עילימאפ רעשיטַארקָאטסירַא ןַא ןופ

 . רעכלעוו בילוצ ,ץיווָאקארָאפ אנעלעה ןיפערג עטמהירַאב יד ןעוועג זיא

 .לעוד ַא ןיא ןעלאפעג זיא לַאסַאל דנַאנידרעפ

 -ימיא עשיסור-שידיא יד ןעבָאה גניטימ ןעשיטסילאיצַאס ןעטשרע םעד

 לוד ןעדלָאנ ,, ןיא ,1882 ,ילוי ןעט27 םעד קרָאי וינ ןיא ןעטלאהענּפָא ןעטנארג

 .דנעווא גָאטיירפ א ןעוועג ןיא סָאד .טירטס ןָאטגניוװיר 128 ,"לָאה

 -וצ טינ רעבָא טָאה ץיה יד .דנעווא רעסייה ךילקערש ַא ןעוועג זיא סע

 -ניירא טנעקענ טָאה סָאװ ,לָאה םעד ןעליפוצנָא ?ענירג , יד ןעטלאהעגקיר
 רעטסערנ רעד טימ ןעבָאה עליפ ,ןָאזרעּפ טרעדנוה ףניפ א ייב ןעמענ
 ךיז טָאה םענייא ןעדעי .גנולמאזראפ רענעי ףיױא טראוועג דלודעגמוא
 ןופ םעט םעד ןעכוזראפ וצ לָאמ ןעטשרע םוצ היכז יד ןעבָאה טלָאװעג
 -ַאקידַאר  עננוי יד רעסיוא ןענייז גנולמַאזרַאפ רעד ייב .?עדער עיירפ,
 -ייז סָאװ ,ןעשנעמ ערעטלע ענינייא ןעוועג ךיוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,"ןעל
 -רַאפ טינ רָאנ ןעבָאה ןוא טייצ ערעננעל א ןעוועג קראי וינ ןיא ןיוש ןענ
 רעד ןיא טריסנַאנַא ןעװעג זיא נניטימ רעד .ךארּפש עשיסור יד ןענַאטש
 ןענעװ ךיז טָאה םלוע רעטיירב רעד רעבָא ,"גנוטייצסקלָאפ, רעשטייד
 רָאנ ,ונוטייצסקלָאפ , רעשטייד רעד ןופ טינ טסואוורעד גנולמַאזרַאפ רעד
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 -ידיא יד ןעשיווצ טײרּפשרַאפ ןעבָאה רימ סאוו ךאלטעלב עשידיא יד ןופ

 .ןעטנארגימיא עש

 ןעועג זיא גנולמַאזרַאפ רעשירָאטסיה רענעי ןופ רעדנעציזרָאפ רעד

 "ינוא רעגרוברעטעּפ ןופ טנעדוטס רענעזעװעע א ,שטיווָארימ .א

 טנעפעעג טָאה רע .ןענָאזעג שיטסיכרַאנַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעטיזרעוו

 -לעוו רעביא ,עמעט יד זא ,טרחעלקרע טָאה ןוא שיסור ןיא גנולמַאזרַאפ יד

 - }ָא פ ע ט צ ע ? י ד; :ןייז טעװ ,ןעדייר ןעלעוו רענדער יד רעכ

 רעד ןוא דנַאל סור ןיא ןעדיא ףיוא ןעמ ַא ר

 טלעטשעגרָאפ רע טָאה רענדער ןעטשרע םעד סלא ."םזילַאיצָאס

 שטיװעש ."גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ רָאטקאדער םעד ,ן'שטיוועש

 יד ןענַאטשראפ ןעבָאה עכלעוו ,עלַא יד ןוא שיסור ףיוא טדערעג טָאה

 .עדער ןייז טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךיז ןעבָאה ,ךארּפש עשיסור

 -נעלג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא שטיוועש .טרעטסײנַאב ןעמעלַא טָאה רע

 טָאה ,טגָאזעג ןיוש יו .אקירעמא ןיא סרָאטקעל ןוא רענדער עטסדנעצ

 סלא ךָאנ עילימַאפ רעשיטַארקַאטסירַא רעשיסור א ןופ טמַאטשענ רע

 טרָאד .דנַאלשטייד ןייק ןערידוטש דנַאלסור ןופ קעווא רע זיא ןַאמ רעגנוי

 ןוא גנוגעװַאב רעשיטַארקָאמעד-לאיצאס רעד ןיא ןעמונעג ?ײטנַא רע טָאה

 טייצ עטשרע יד .אקירעמא ןיא ןעמוקעג יורפ ןייז טימ רע זיא רעהכָאנ

 ןיא רע .ייומארט א ףױױא רָאטקודנָאק א סלא טייבראעג ָאד רע טָאה

 ןוא רעשיטסילאיצַאס רעניה רעד ןיא גיטעט ןעראוועג ךיילנ ךיוא רעבָא

 -נירגעג ָאד ןעבָאה ןעטנארגיסיא עשטייד יד עכלעוו ,גנונעוואב רעטײברַא

 ןעטייווצ ַא ,ס א נָא * ר ע ד נ ַא ס ק ע 5 ַא טימ ןעמאזוצ .טעד

 עלָאר עסיורג ַא טלּפישעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,טסילַאיצַאס ןעטעדליבעג

 זיא ןוא אקירעמַא ןופ גנונעװַאב רעטייברא ןוא רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא

 טָאה ,ןעסאמ-רעטייברַא עשידיא יד ייב ןעראוועג טבילַאב קרַאטש ךיוא

 עדייב יד .,"גנוטייצסקלָאפ, עשטייד יד טריטקאדער רעטעּפש שטיוועש

 -עד ןענייז ,סאנָאי רעדנאסקעלא ןוא שטיוועש יענרעס ,ןעטסילאיצַאס

 -ַאב רעטייברא רעשיטסילאיצאס רעד ןופ רענדעריטּפיױה יד ןעוועג טלָאמ

 +,שטייד ,שילגנע ףיױא סעדער ענייז ןעטלַאה טנעלפ שטיוועש .גנונעוו

 קרַאטש ןעוועג רעבירעד זיא רע .שינעילַאטיא ןוא שיזיוצנארפ ,שיסור

 לַאנָאיצַאנ ענעדישראפ ןופ רעטייברא רעקראי וינ יד ןעשיווצ רעלוּפָאּפ

 | .ןעטעט

 -סילאיצַאס רעשידיא רעטשרע רענעי ייב ןעבָאה ן'שטיוועש רעסיוא

 ןוא עקל ענ ,שטייד ןיא רענדער ייווצ טדערעג גנולמאזראפ רעשיט

 -ענרָאפ רעדנעציזרָאפ רעד טָאה ,טנידנעעג ןעבָאד ייז ןעו .רעזייק



 94 אקורעמַא ןוא סנָאונוי עשודוא

 -ורא ןענייז סע .ןענארפ ןעלעטש ןעלָאז ייז זא ,עדנעזעוונא יד םנייל

 ךילדנע .טגנאלראפ טינ טרָאװ סָאד טָאה רענייק ןוא טונימ רָאּפ א רעב
 יד ןעביוהענפיוא ריט ןעבעל ןענַאטשעג ןיא סָאו ,רענייא טָאה רעבָא

 טָאה רעכלעוו ,םעד ףיוא ןעקילב ערעייז טלעטשעגנָא ןעבָאה עלא .טנאה
 -נַאמנענני א ךיז ראפ ןהעזרעד ןעבָאה ייז ןוא ,טנַאה יד ןעביוהעגפיוא

 נייז ץוח א ,עדנעזעװנַא יד ןופ רענייק .םינּפ ןעסַאלב ַא םימ קישט

 רעננוי רעד ןעו .טנעקעג טינ םהיא ןעבָאה רעדירב-ףיש ןוא טיילסדנַאל

 עגינייא ןעבָאה ,עמרָאפטַאלּפ רעד וצ נעװ א ןעכַאמ ןעמונעג ךיז טָאה ןַאמ

 טעװ לגעניא רעד סָאװ סייוו רעװ, :טקרעמַאב שינָאריא םוקילבוּפ ןופ
 -ענ עדנעזעוונא יד רעבָא ןענייז טשאררעביא יו ,"ןעלהעצרעד ָאד זנוא

 טָאה עדער יד .,עדער ס'נַאמעננוי םעד טרעהרעד ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעראוו

 "עג טָאה רע ןעו ןוא ןעמעלא ייב סערעטניא ןעסיורג א ןעפורעגסױרַא

 ירַאפ ךיז ןעבָאה עֶלַא .טרידָאלּפַא קרַאטש םהיא םלוע רעד טָאה טגידנע

 -נעמאזוצ ךיז טָאה םהיא םורא ןוא רענדער ןעגנוי ן'טיס טריסערעטניא

 -נא ןייק טינ ןעוועג זיא רענדער רעננוי רעד .לעדער עצנאנ א ןעבילקעג

 ,'שטיווארימ וצ ךיז נידנעדנעוו ,ןַאהַאק .בא רעטנַאקַאב ןיימ יו רערעד

 ןענַאטשעג ךיֹוא ןיא רעכלעוו ,גנולמשזרַאפ רעד ןופ ןעדנעציזרָאֿפ םעד

 ןייק ןענָאק םעיצקעל עשיסור יד זא ,טקרעמַאב ןַאהַאק טָאה ,לעדער ןיא
 עסַאמ-ןעטנַארגימיא עשידיא עטיידב יד לייוו ,ןעננערב טינ ןעצונ ןעסיורג
 -ניװ טלָאװ סע זַא ,רעבירעד טבױלג רע .שיסור ןייק םינ טחעטשראפ

 טרהיפענ לָאז עדנאנאּפארּפ עשיטסילַאיצַאס יד זַא ,ןעוועג טרעוװוסנעש

 -נענילעטניא ענינייא .שידיא ןעכַאפנייא ןיא ,ןושל-עמַאמ ףיוא ןערעוו

 רעד .טכַאלוצ טושּפ ךיז ןעבָאה ,ןענאטשעג ייברעד ןענייז ןעכלעוו ,ןעט

 ,דליוו ןעננולקעג טָאה גַאלשרָאפ

 -ארפ ןעמענ רהיא טעוװ ואוו ,ןערידנַאנַאּפָארּפ רָאנ שידיא ףיוא --
 טלאו -- .טנערפענ שטיווארימ טָאה -- ? שידיא ףיוא ןעטסידנאנאּפ
 -עג רע טָאה -- ? שידיא ןיא עיצקעל ַא ןעטלַאה וצ ןעמונעגנא ךיז רהיא
 .ןע'נאהַאק ייב טנערפ

 | ,טרעפטנעענ ןַאהַאק טָאה -- ,סיוועג --
 עטייוצ א ןערישזנַארַא וצ ןעסָאלשַאב עקאט ןעמ טָאה ךיילנ ןוא

 .ןושל-עמַאמ ן'טושּפ ףיוא ןעדייר טעו ןעמ ואוו ,גנולמַאזרַאפ
 -רַאנַא ןוא ןעטסילאיצַאס עשידיא עגידסלאמאד יד ןעבָאה ןעכינ ןיא

 -עדנאגאּפָארּפ , רעד טָא ןוא ?ןייאראפ-עדנַאנַאּפָארּפ , ַא טריזינאנרַא ןעטסיב
 ןיא גנולמאזראפ עשידיא עטשרע יד ןעפורעגנעמאזוצ סע טָאה ?ןייאראפ
 -עדנַאנַאּפארּפ , םענעי ןופ גנולמאזראפ רעטייוצ רעד ףיוא .1862 רהֶָאי
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 ןיא עדער עשיטסילאיצַאס עטשרע יד ןעטלאהעג ןַאהַאק טָאה "ןייאראפ

 טירטס רעטסקעז רעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ננולמאזראפ יד .,ןושל-עמַאמ

 יד .,ןעלמאזראפ ךיז ןענעלפ ןעטסיכראנא עשטייד יד ואוו ,לָאה ַא ןיא

 ,ןעטנארנימיא עשידיא-שיסור טימ טקאּפעג יוזא ןעוועג זיא ננולמאזראפ

 -וטשוצכרוד ךיז רענדער יד ראפ ןעוועג ךילנעמ טינ ךאפנייא זיא סע זא

 רעטייברא יד ךיז ןעבָאה סערעטניא סיורג טימ .עמרָאפטאלּפ רעד וצ ןעּמ

 ןעכאפנייא ,ןערהָאלק א טדערעג טָאה רע .,עדער ס'נאהאק וצ טרעהענוצ

 -ַאק .ןענַאטשרַאפ טוג טָאה רענייא רעדעי ןעכלעוו ,שידיא ןעניטפַאז ןוא

 -יּפשייב עכאפנייא טימ םזילאיצַאס ןופ ערהעל יד טרהעלקרע טָאה ןַאה

 -וצרָאפ טציא ךילנעמנוא רָאנ זיא סע .ןעבעל ןעכילנעט-נָאט ןופ ןעל

 טָאה סנאהאק עדער יד קורדנייא ןענידלאוועג א רַאפ סָאװ ,ךיז ןעלעטש

 ןופ עליפ .קרָאי וינ ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא עטשרע יד ףיוא טכאמעג

 -על ןעצנַאנ רעייז ןעטלָאו ייז יו יוזא סעּפע טלהיפרעד ךיז ןעבָאה ייז

 עגיטכיל יד ךיז ראפ ןהעזרעד ייז ןעבָאה לָאמא טימ ןוא דנילב ןעוועג ןעב
 טָאה רע עכלעוו ףיוא ,רענדער םעד ןעגארפ טלעטשענ ןעבָאה עליפ ,ןייש

 ףמאק ןעשידלעה םעד ןופ ננורעדליש ןייז ,סרעפטנע ערהָאלק ןעבענענ

 -עשז ןופ טיוט-רעריטראמ םעד ןופ ןוא ןערענָאיצולָאװער עשיסור יד ןופ

 ,ערעדנַא יד ןוא ןַאמפלעה עיסעה ,שטישטלַאביק ,ַאיַאקסוװָארעּפ ,וואבאיל
 ראפ ןעראווענ טעטכירעגניה םעד רַאפ טייצ רעצרוק א טימ ןענייז עכלעוו

 םעד טרהירעג טָאה ,ןעטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןעשיסור םעד ןעטיוט

 .ןערהערט זיב עדנעזעוונא יד ןופ לייט ןעטסערג

 עצרוק א טריטסיזקע טָאה "ןייאראפ-עדנאנאּפארּפ , רעטשרע רענעי

 -יוצ רעלוּפָאּפ רחעז ןערָאװעג ןָא ןַאד ןופ רעבָא זיא ןַאהַאק .בא .טייצ

 ,גנלמאוראפ רעדעי ףיוא .ןעטנַארנימיא עשידיא ענידסלאמאד יד ןעש

 טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע יצ ,ןעפוראבנייא ןענעלפ רעטייברא עשידיא סאוו

 רעכאמ-קואלק א ,ןאינוי רעצעזטפירש א ,ןאינוי-רעדיינש א ןעדנירג ןענעוו

 רעד ןעוועג ןַאהַאק זיא ?לארעביא -- ,ןאינוי רעכאמ-ןעטעראניס א ,ןאינוי

 גנורעטסיינַאב סיורג ןעפורסיורַא ןענעלפ סעדער ענייז ןוא .רענדער-טּפיוה

 -ַאק זַא ןענָאז וצ ןעכירטרעביא ןייז טינ טעװ סע .רעטייברא יד ייב

 רע'תמא רעד סלא ןעראויעגנ טכארטאב ןעטנארגימיא ענירג ענעי ןופ זיא ןַאה

 ךיז ןעיירפאב ןעפלָאהעג ייז טָאה סָאװ ,רעגינעי רעד סלא ,רערעייז חישמ

 ייז רעכלעוו ןופ ,גנוקירדרעטנוא ןוא עיצַאטַאולּפסקע רעכילקערש רעד ןופ

 -ץיוש רעד ןופ ןעטייצ ערעטסניפ יד ןיא ןעטילענ קראטש יוזא ןעבָאה

 ןענאהאק וצ ןעפיל טּפֶא רחעז נעלפ ךיא יו קנעדעג ךיא .םעטסיס

 ףיוא טפעשענ-ךוב ןעשידיא ַא ייב םהיא ןעטרַאװּפָא רעדא ןיירַא זיוה ןיא



( 
 אקורעמא ןוא סנַאונוו עשודוא

. 

 םהיא ןעדַאלוצנייא םוא ,ןעמוקניירא טפָא טגעלפ רע ואוו ,טירטס וָאלדול

 ןעגעו ,רעכאמ-קואלק ןוא רעדיינש יד ןופ ןעננולמַאזרַאפ-ןעסאמ יד וצ

 קואלק ןוא רעדיינש עשידיא יד .,סָאג ןיא ןעסיוורעד ךיז נעלפ ךיא עכלעוו

 םקעסע ןיא ,רעטסעה ןיא ןעלמַאזרַאפ ןערהָאי ענעי ןיא ךיז ןענעלפ רעכַאמ

 "עג ןאד טָאה ןעמ ןעכלעוו ,דנענעג םעד ןיא ,סטירטס ואלדול ןיא ןוא

 ןוא סרָאטיײרעּפא ןעפערט ךיא געלפ ןעטרָאד ,"קראמ-ריזח, רעד ןעפור

 ַא ןערעװ טהעג ןעכינ ןיא זא ,ןעלהעצרעד רימ ןעגעלפ עכלעוו ,סרעסערּפ

 -מאזרַאפ עכלעזא ייב ןעזייווַאב ךיז טנעלפ ןַאהַאק .בא ןעוו ןוא ,"עינוי,

 זוש טנעלפ ןַאהאק ןוא יײרעּפַאלק עטרעטסיינאב ַא ןערעוו טגנעלפ ,ןעגנול

 ,שיריא ןעכאפנייא אזַא ןיא "שטיּפס , ןעניטכיר םעד ייז רַאפ ןערעווילעד

 רענעי ןופ רעטייברא עטסדנעסניומוא ןופ עדנעסיוומוא יד וליפא זַא

 ,ןענַאטשרַאפ םהיא ןעבָאה טייצ

 רעשיסור, רעד טעדנירנעג קראי ןינ ןיא ךיז טָאה 1884 רחָאי ןיא

 רעד ןעוועג זיא רעדנירג טּפיוה ענייז ןופ רענייא ."ןייאראפ רעטייברא

 רעד ןֹופ רערחיפ רעד ,ווָאקיניילַא יאלַאקינ רענעבראטשראפ

 -האפוצ ןעמוקעג זיא ןַאהַאק .בא רעכלעוו טימ ,/םלוע-םע ,, עּפורנ רעוועיק

 ,ןייאראפ ןעניזָאד םעד ןופ רעדילנטימ יד ןעשיווצ .קראי וינ ןייק ןעד

 םעד ןופ דילנטימ א ןעוועג ךיוא ןיב ןיילא ךיא -- קנעדעגנ ךיא ןעכלעוו

 ,ר ע קַא נע מ .ס ,ע 8 ס א ק .ב א ןעוועגנ ןענייז --- ?ןייאראפ

 -עוטפירש אא ,ןאמסדנאל רענקליו א ,ןייטשנייוו ירָאגירג

 -טימ א ןעראוועג ךיילנ טעמכ ,אקירעמַא ןייק גידנעמוק ,זיא רעכלעוו ,רעצ

 ןָא ע ? ;ןאינוי ?עקיפַארנָאּפיט רעשילננע רעקראי וינ רעד ןופ דילג
 ןיא רעוט רענעהעזעגנָא ןַא ןעװעג רעטעּפש זיא רעכלעו ,לעיקלַאמ

 ןיוש קנעדענ ךיא עכלעוו ,ערעדנא עליפ ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילאיצַאס רעד

 טנעלפ "ןייאראפ-רעטייברא ןעשיסור , םענעי ןופ ןעגנולמאזראפ יד וצ .טינ

 ןעמָאנ ןטימ טנארנימיא רעשיסור ַא ןָאטפָאב ןופ ןעמֹוק ךיוא טפָא

 -סואוואב א ןערָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעו ,ס ָא רַאי ר ָא ט קיוו

 | .טסילַאנרושז רענאקירעמַא רעט

 -ַָאה ךיוא ,גנודליב-טסבלעז ןעוועג זיא ןייארַאפ םענעי ןופ קעווצ רעד

 -ַארעּפָאאק ןעדנירג ֹוצ טעװענַאלּפענ "ןייאראפ , ןופ רעדילנטימ יד ןעב

 א ראפ ןעראוועג טכַארטַאב זיא ןייארַאפ רעניזָאד רעד .רעּפעש עוויט

 "זעלאקידאר , יד ןופ ןעפירנאב יד טיול ,עיצאזינַאנרַא ?עוויטאוורעסנַאק,
 ןופ סעיצקעל יד וצ גָאטייב גָאטנוז ןעדעי ןעגעלפ ךָאד .טייצ רענעי ןופ |

 ךיוא וליפא ,רעטייברא עשידיא עלאקידַאר ןעסַאמ ןעמוק "ןייארַאפ , םער
 ךָאנ ןעטַאבעד יד ןיא .שיסור ןענַאטשרַאפ טונ טינ ןעבָאה סָאװ ,ענױזַא
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 -ביר ענעדישרַאפ ןופ ןעשנעמ ךס א ןעניליײטַאב ךיז ןעגעלפ סעיצקעל יד
 .ןעגנוט

 לָאמ ןייא ןיא ,ךיא קנעדענ ,1888 רהֶאי ןיא ,רעטעּפש רהָאי ַא טימ
 א ןעמוקעגרָאפ "ןייאראפ-רעטייברא ןעשיסור, םעד ןופ עיצקעל ַא ייב
 -ַאר יד ןוא רעדילנטימ "עויטַאװרעסנָאק , יד ןעשיווצ עטאבעד עגיציה
 -עד רעד ןעטימ ןיא .ןעריטאבעד ייז טימ ןעמוק ןענעלפ עכלעוו ,?ןעלאקיר
 ,בא ןעוועג זיא רערהיפ רהיא סאוו ,עּפורג רענעי ןופ רענייא טָאה עטַאב

 -לעוװ ,ןייאראפ רעיינ ַא טעדנירנעג ךיז טָאה סע זא ןעפורענסיוא ,ןאהאק

 -נוז ןעדנעמוק םעד ןופ ןא ןוא "םואעסייל רָאבייל , רעד ךיז טפור רעכ

 גָאטנוז ןעדעי סעיצקעל ןעבָאה ןייאראפ רעיינ רעד טעוװ ןָא גָאטייב גָאט

 ,טייצ רענעי וצ לָאה רעטמהירַאב ַא) ייוודָארב טסיא 169 ןיא גָאטייב

 ןַאהַאק .(ןענניטימ-סָאמ ןעטלַאה טפָא ןעגעלפ ןעטנַארגימיא עשידיא ואוו
 -קעל עשיטסילאיצַאס ןעטלַאה ןעמ טעװ טרָאד זַא ,טריסנָאנַא ךיֹוא טָאה
 -ייל , ןעלאקידַאר םעד ןופ רעדנירג יד .שטייד ףיוא ןוא שיסור ףיוא סעיצ

 .רעלימ סיאול ןוא ןאהַאק .בא ןעוועג ןענייז ?םואעסייל-רָאב

 ןיא טייצ עצרוק ץנאנ א ןעוועג ןאד ךָאנ זיא רעלימ סיאול
 -ייפ רעשיסור, רעד טעדנירנעג ךיז טָאה סע יװ לענש יוזא ,אקירעמא

 -טימ עטסגיטעט ענייז ןופ רענייא ןעראוועגנ רעלימ זיא ,"םואעסייל רָאב

 -ייא ןעװעג ןיא רע ?ייוו ,טנעקעג טונ ןיוש ךיא בָאה ן'רעלימ ,רעדילג

 ,ןאינוי רעכַאמ (?לעדמעה) טריוש רעטשרע רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענ
 .טימ שינעגעגַאב רעטשרע רעד ייב ןיוש .ןעפערט םהיא געלפ ךיא ואוו
 -עפ ענעטלעז טימ ןאמרעננוי א זיא רע זא ,טקרעמַאב ךיא בָאה םהיא

 רענעריובעג א ןעװעג ןיא רע .רערהיפ ןוא רענדער סלא ןעטייקגיה

 -ראפ רע טָאה רהֶאי ןהעצפופ ןופ רעטלע ןיא ..עינרעבוג רענליוו ןופ

 .ץייווש רעד ןיא ןערהאפעגקעווא זיא ןוא ןערעטלע עכילנעמרַאפ ענייז ןעזָאל

 ןיא נידנעייז ,לענניא סלא ךָאנ .טסילאיצַאס א ןעראוועג רע זיא טרָאד

 ןייז לייוו ,םזילאיצַאס טימ טקעטשעגנא ןעוועג ןיוש רעלימ זיא ,םייח רעד

 -עלעדנוז ןופ דילנטימ א ןעועג זיא ,ס ע ד נ ַא ב .? רעדורב רערעטלע

 טָאה סע ןעכלעוו וצ ,ענליו ןיא קָאשזורק ןערענָאיצולַאװער סע'שטיוו

 .ןַאהַאק .בא ךיוא טרעהעג רעטעּפש

 .1884 רהאי ןיא קראי וינ ןייק ןעמוקעג רעלימ זיא ץייווש רעד ןופ

 יד ןיא רע טָאה דלַאב ןוא רעהענ-לעדמעה א ןעראוועג ךיילג רע זיא ָאד

 -טנָארפ, עטסעב יד ןופ רענייא סלא ןעמָאנ א ןענארקענ רעּפעש טריוש

 -ני רעטנעגילעטניא רענולק א ןעוועג זיא רעליס .רעדמעה ןופ "רעכַאמ

 ענייז רע טנעלפ ןערהָאי עטשרע יד ,רענדער רענעריובעגנ א ןוא ןַאמ רעג
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 ןעדייר ןעננאמעגנָא רע טָאה רעבָא רעטעּפש .שיסור ןיא ןעטלאה סעדער

 ןופ רעדנירג עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ןושל-עמַאמ ףיוא

 ןוא רָאטקעל א ןעוועגנ ךיוא זיא רע .ןאינוי רעכַאמ-טריוש רעטשרע רעד

 רעלימ זיא גנַאל ןערהַאי ראפ .טנַאטַאבעד רענעטנַאילירב א ךילכעזטּפיוה

 -יא רעד ןופ רערהיפ עטסניהעפ יד ןופ רענייא סלא טנעכערראפ ןעוועג

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .אקירעמא ןיא גנונעװוַאב רעטייברא רעשיד

 -ייצ-רעטייברא, רעשיטסילאיצַאס רעשידיא רעטשרע רעד ןופ רעדנירג

 -רָאפ , ןופ רעדנירנ יד ןופ רענייא ךיוא רעטעּפש ןוא אקירעמא ןיא "גנוט

 -ייברא רעשידיא רעד ןופ קעווא זיא רעבָא 1908 רהָאי ןיא .."סטרעוו

 -ייצ עשידיא עטַאוירּפ א ךיז רַאפ טעדנירנעג טָאה ןוא גנונעוואב רעט

 -ָאס יד טפמעקאב רעטעּפש טָאה גנוטייצ ןייז .."טייהראוו יד , גנוט

 -לָאהעג טָאה ןייֵלַא רע עכלעוו ,גנונעוַאב ןאינוי-דיירט ןוא עשיטסילאיצ

 ,1997 רהֶאי ןיא ןעברָאטשענ זיא רע .,ןעיוב ןוא ןעדנירנ ןעפ

 טָאה 'םואעסייל רָאבייל ןעשיסור, םענעי ןיא עיצקעל עטשרע יד

 -נייא ןענידריוקרעמ א .ס ַאנ ָאי ר ע דנ ַא ס ק על ַא ןעטלאהעג

 סַאנָאי .עיצקעל עניזָאד יד טכאמעגנ עדנעזעוונא עלא ףיוא טָאה קורד
 טעמכ וא ,ךארּפש רעשטייד רעכַאפנייא רערהָאלק ַאזַא ןיא טדערעגנ טָאה

 -קעל רעד ןופ טרָאװ ןעדעי ןענַאטשרַאפ ןעבָאה ןעטנַארנימיא עשידיא עלא

 -טנורג יד רעטייברא עשידיא יד ראפ טכאמעגנ רהָאלק טָאה רע .עיצ

 ןעשיסור, םענעי ןיא .םזילאיצַאס ןעכילטּפַאשנעסיװ םעד ןופ ןעקנאדעג

 -קָאד רעסיוועג א סעיצקעל ןעטלַאה טפָא ךיוא טנעלפ "םואעסייל רָאבייל
 רענעזעוועג א ,עימעכ ןופ רָאטקָאד ַא ןעװעג זיא רע .ןיקרע מ רָאט

 יד ןעפראווענ רע טָאה רהָאי ןהעצפופ וצ .רוחב-הבישי רעגרובנענעד

 ךיוא רע ןיא טרָאד .דנַאלשטייד ןיא ןערידוטש קעװַא זיא ןוא הבישי
 ןעועג טלָאמעד ןיוש זיא ןיקרעמ .רד .טארקָאמעד-לאיצַאס א ןעראוועג
 סָאװ ,שטייד ןימ א רע טָאה טדערעג .רהָאי 4080 א ןופ ןַאמ א
 -יר רע טנעלפ שיסור .שידיא ןעשיווטיל טימ טשימעגנסיוא ןעוועג זיא
 -ניא רהעז ןעוועג ןענייז רעבָא סעיצקעל ענייז .ןוגננ ארמג א טימ ןעד
 ךַארּפש רעשיטעֶאּפ א טימ ןעדייר טנעלפ רע .דנערעלַאב ןוא ךיײרסטלַאה
 ,עדער ַא רענייז ןופ ןערעוו טרעבױצַאב ךַאפנייא ןענעלפ רערעהוצ יד ןוא
 רעטעּפש טייצ א טימ .ןערעה וצ סָאװ ןעוװעג ךילקריוו זיא סע לייוו
 .םהיא טימ ןענַאקַאב וצ ךיז רעטנעהענ טייהנענעלעג ַא טַאהעג ךיא בָאה

 טָאה רע ואוו ,רעמיצ םעניילק ןייז ןיא ןעכוזַאב טפָא םהיא געלפ ךיא
 .רענהעש ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה זיוה יד .זיוה-טאווירּפ ַא ןיא טניואוועג
 םהיא טימ ךיז בָאה ךיא .קרַאּפ א ןעבעל טירטס רעט195 רעד ףיוא דנעגעג
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 סאוו סעלא רימ ייב ןענערפוצסיוא ןעבָאה ביל טנעלפ רע + .טעדניירפאב

 -עג ךיז טָאה ןיילא רע לייוו ,ןעטנארגימיא יד ןעשיווצ רָאפ טמוק סע
 ַא טפור ןעמ סאוו ,ןעועג זיא רע .סנעטייוו רעד ןופ ייז ןופ ןעטלַאה

 רעניצרעהטוג רהעז א טייקכילקריו רעד ןיא רעבָא ,"קנערק , ?עקיטש

 סאוו ,טייקמערָא עכילקערש יד ןערעױדַאב קרַאטש טנעלפ רע .,שנעמ

 ,שינרעטסניפ יד ןוא ןעטנַארנימיא עשידיא ענעי ןעשיווצ טשרעהעג טָאה

 ןענירק טנעקעג טינ טָאה רע יו יוזא .טבעלעג ןעבָאה ייז רעכלעוו ןיא

 -עמַא ןעסיורנ ַא ןיא ןעטייברא קעוַא רע זיא ,רעקימעכ סלא עלעטש ןייק

 -ענ ןיא רע  ,רעשַאוו-רישעג א סלַא ייוודָארב ףיוא ןארָאטסער רענַאקיר

 ןערהָאפענקעװא ךָאנרעד זיא ןוא אקירעמא ןיא רהֶָאי רֶאַּפ ַא זיולב ןעוו

 ןעװעג ןיא רע סאוו ,רעבָא רהאי רָאּפ יד ראפ .,דנאלשטייד ןייק קירוצ
 -העלקפיוא ןופ ןיז םעד ןיא ןָאטענפיוא ליפ רהעז רע טָאה ,אקירעמא ןיא

 .קראי וינ ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא יד ןער

 -עו ןעטלאהרע ,עטנאקאב עטלַא ענייז ,רימ ןעבָאה 1907 רהאי ןיא

 ןוא קנַארק ןוא םערא זיא רע זא ,דנאלשטייד ןופ ףירב ַא םהיא ןעג

 זיא סע סאוו ןָאטעג ,ךילריטַאנ ,ןעבָאה ריס .טיױונ סיורג ןיא ךיז טניפעג

 רהָאי ַא טימ .עגאל ןייז סאווטע ןערעסעבראפ וצ ןעוועג ךילנעמ רָאנ

 -ייצ עשיטסילאיצאס עשטייד ןופ טסואוורעד ךיז רימ ןעבָאה רעטעּפש

 .ןעבראטשעג זיא ןיקרעמ .רד זא ,ןעננוט

 -יא ענעי ןופ ןעלַאקידַאר עּפורג ַא טָאה 1888 רעדָא 1884 רהָאי ןיא

 א קראי וינ ןיא טעדנירנעג ןערהאי רע-80 יד ןופ ןעטנארגימיא עשיד

 יד ןעשיוצ .טירטס סקעסע ףיוא (יירעשעוו) ירדנואל עוװיטארעּפָאָאק

 ַא מס ו  נ ןוא ן א 7 ּפ ַא ק ? ו א פ  ,רד ןעוועג ןענייז רעדנירנ

 טָאה ירדנואל עזיד .,("םלוע-םע, ןופ רעדילנטימ עדייב ) ש ט ע ר ג

 ןעויטארעּפָאאק ַא ףיוא טרהיפענ ךיז טָאה ןוא רהָאי עכילטע טריטסיזקע

 -נואל עמַאװירּפ יד ןופ רעבָא ץנערוקנָאק רעסיורג רעד בילוצ .סיזַאב

 -וצפיוא ןעננואווצעג ןעוועג ףוס ?לכ ףוס סרָאטַארעּפָאָאק יד ןענייז סירד

 | .ירדנואל יד ןעבעג

 ןיא טָאה "ןעלַאקידַאר, עשידיא עטשרע ענעי ןופ עּפורג רעדנַא ןַא

 רעד ."ןייאראפ רעטייברא ןעשידיא-שיסור, א טעדנירגעג 1884 רהָאי

 -לַאטשנאראפ וצ עבַאנפױא-טּפיוה ןייז סלא טלעטשעג ךיז טָאה ןייאראפ

 ןענעק טינ טנעלפ ןעמ ןעוו .שידיא ףיוא סעיצקעל עשיטסילאיצַאס ןעט

 ןעשטייד א ןעדַאלנייא ןייאראפ רעד טנעלפ ,רענדער עשידיא ןייק ןעגירס

 .שטייד ףיוא עדער ַא רעטייברא עשידיא יד ראפ ןעטלַאה וצ טסילאיצַאס

 ןיא טנעװַא גָאטיירפ ןעדעי סעיצקעל ןעטלַאטשנאראפ טנעלפ ןייארַאפ רעד
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 ןעועג ןענייז ןייאראפ םענעי ןופ רעדנירנ יד ,טירטס דרַאשטרָא 2

 -ענ עדיב ,ש ט ע ר ג ַאמ וי נ ןוא א י ט י מ רעדירב ייווצ יד

 .טעטיזרעווינוא רעסעדא ןופ ןעטנעדוטס ענעזעוו

 ןעמָאנ ןייז ןעטיבעג רעטעּפש טָאה ,שטערנ איטימ ,רערעטלע רעד

 -ראפ םענעי ראפ טייצ עצנַאג ןייז ןעבענּפָא טנעלפ רע ,ז ו ָא ר ףיוא

 יד טריזינַאגרָא טָאה סאוו עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועגנ זיא רע ,ןייא

 ןעפלָאהעג םהיא טָאה טייברא רעד ןיא .ןאינוי ןעטסירָאכ עשידיא

 -נעט רעד ןופ רעבענסיױורַא רענידרעטעּפש רעד ,ץט ניס ?עקיימ

 ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,"דלָארעה רעשידיא רעד, ננוטייצ רעשידיא רעכיל

 ,"ןייארַאפ רעטייברא ןעשידיא},, ןופ דילנטימ א
 -עט רהעז ןעוװעג ךיוא זיא ,רעדורב רערענניא רעד ,שטערנ אמוינ

 רעבָא ןיא רע ."ןייאראפ רעטייברא ןעשיסור-שידיא, םענעי ןיא ניט

 .ס) יײטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא גיטעט ןעוועג ךיוא

 -עג רע ןיא ,1880 רהאי ןיא ,רעטעּפש רהאי עגינייא טימ ןוא (.ּפ .ל
 ,ּפ ,ל .ס רעד ןופ רעטערקעס רעלאנָאיצַאנ רעד ןעראוו

 .רד טגנַאלַאב ךיױױא טייצ רענעי וצ טָאה ןייאראפ םענעי וצ

 -ורעג ךָאנ ךיז רע טָאה טלָאמעד .יק סווע יא ר זל רַאש סט

 טימ טייצ ןייא ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא רע .יקסװעיַארמַאש ןעפ

 ןעועגנ רע זיא ,נושטנעמערק ןיא ,טדָאטש-סטרובעג ןייז ןיא .ןַאהַאק .בַא

 רע ןזיא אקירעמא ןיא .עּפורג רערענאיצולַאװער .א ןופ דילגטימ: ַא

 - ַא וו י ּפ ס ,רבח ןוא ןאמסדנַאל ןייז טימ ןעמאזוצ ןערהָאפעגקעװא

 םייח רָאטקָאד ןעשידיא ןעטנאקאב ןענידרעטעּפש םעד ,יקסווָאק
 ,קַאװיּפס

 -שידיא , ןעניזָאד םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיוא ךיז בָאה ןילַא ךיא

 .ןעראוועג טעדנירנענ זיא רע יו דלאב ,"ןייאראפ-רעטייברא ןעשיסור

 א ןעראוועג ןעזעלענרָאפ ןיא ןייאראפ םענעי ןופ גנולמאזראפ א ייב

 עלא זא ,"גנוטייצסקלָאפ , רעשטייד רעד ןיא ןענישרע ןיא סאוו ,ץיטָאנ

 ףיוא לָאה א ןיא ננולמאזראפ א וצ ןעמוק ןעלאז ןעטסילאיצאס עשידיא

 -רענאיצילַאג רעד ןעוועג ןאד זיא סָאד) טירטס ןָאנעק רענרָאק ןָאטגניווװיר

 .ןעכָארּפשאב טעוװ סע ואוו ,(קרָאי וינ ןיא לאטראווק רעשידיא רעשיראגנוא

 ,רימ .טַאלבירעטייברא עשידיא א ןעכענסיורא ןענעוו עגארפ יד ןערעוו

 טינ יונעג ןעבָאה ,ןייאראפ רעטייברא ןעשידיא-שיסור ןופ רעדילגטימ יד

 סאוו רעבָא םעד ןופ .גנולמאזראפ עניזָאד יד טפור סע רעוו טסואוועג

 ךיז רימ ןעבָאה ,דנעגעג ןעשירַאננוא ןיא ןעפורעג טרעוו גנולמאזראפ יד

 רעדיינש רעשידיא רעד ןופ רערהיפ יד ןייז ןעזומ סָאד זא ,ןעסיוטשעגנָא
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 א ייב ,רעדילגטימ ערעזנוא עֶלַא זא ,ןעסָאלשַאב ןעבָאה רימ ןוא ןאינוי

 .גניטימ םוצ ןהעג עלא ןעלאז ,?הָאצ ןיא ניצנאווצ

 -ןוא ןופ ןייאראפ , א ןעפָארטענ לָאה ןיא רימ ןעבָאה ,ןיהא גידנעמוק

 ,"ןעטסילאיצַאס עשידיא:-שירַאג
 ,!ענייאראפ עדייב ןופ רעדילגטימ יד ןעשיווצ סעומש ןעצרוק ַא ךָאנ

 -רֶא עדייב ןעצלעמשוצנעמאזוצ שינעדנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוקעג ןעמ ןזיא

 -עג סע ןיא ,נניטימ ןעשירָאטסיה םענעי ףיוא ,ענייא ןיא סעיצאזינַאנ

 זיב טָאה רעכלעוו ,"ןייאראפ רעטייברא רעשידיא , רעד ןעראוועג ןעריוב
 ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא עלאר ענידלאוונ אזא טליּפשעגנ 188/ רהָאי םעד

 .קרָאי וינ ןופ גנונעוואב רעטייברא רעשידיא רעד

 -רא ןעשידיא רענַאיצילַאג-שירַאגנוא םענעי ןופ רערהיפ יד ןעשיווצ
 סקוָאלק ייב רעסערּפ א ,ןהעש בקעי ןעוועג ןענייז ןייאראפ רעטייב

 ,ןערהָאי עלעטימ יד ןיא דיא א ,יירעדיינש רענעמ ייב לָאמא ןוא

 -עד ןיוש זיא רע .ןעזעלַאב טוג ןוא טנעגילעטניא ןעוועג זיא רעכלעוו

 רעדנירג רעד ןעועג ןיא רע .ּפ .7 .ס רעד ןופ דילנטימ א ןעוועג טלָאמ
 -1882 ןערהאי יד ןיא ,סנאינוי רעכאמ קואלק ןוא רעדיינש עטשרע יד ןופ

 ןענייז רעכַאמ קואלק ןוא רעדיינש רענעמ ?הָאצ עטסערג יד ןעוו ,4

 .ןעדיא עשיראגנוא ןוא עשיליוּפ ,רענאיצילַאנ ןעוועג

 -8 ן'ראפ ערושָארב עשידיא א ןעבירשעגנָא רע טָאה 1885 רהְאי ןיא

 עשידיא יד ןעשיווצ טלייטראפ טָאה ןעמ עכלעוו ,גָאט-סטייברא ןעגידנוטש

 | ,טייצ רענעי ןופ רעטייברא

 ַא טליּפשעג ךיוא טָאה רע .רעקנעדיירפ א ןעוװעג זיא ןהעש בקעי

 -ארבייא תירב ןעדרָא טנעדנעּפעדניא , ןופ ננודנירג רעד ייב עלָאר עסיורג

 םעד ןופ ןעטלָאּפשענּפָא ןערהאי רע-80 יד ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,"םאה

 -ַאװרעסנָאק וצ ןעוועג זיא רענעי ל?ייוו ,"םאהארבייא תירב , ןעדרא ןעטלא

 -ניא, םעד ןופ רעטערקעס רעד ןעראוועג רעטעּפש זיא ןהעש בקעי ,וויט

 -עננָא רע טָאה טמא ןעניזָאד םעד ."םאהארבייא תירב ןעדרא טנעדנעפעד

 ןייז) .ןעבראטשעג קירוצ רהאי ענינייא טימ זיא רע ןענאוו זיב ןעטלַאה
 .(טסילאיצַאס רעניטעט ַא םויה דע ךָאנ זיא ןחוז

 -ראפ רעטייברא ןעשיראננוא-שידיא םענעי ןופ רערהיפ ערעדנַא יד

 -סדנַאל רענַאיצילַאג ַא ,ר ע נ ַא ק .א רעסיוועג א : ןעוועג ןענייז ןייא

 רענעזעלַאב ןוא רעטנענילעטניא ןַא ,יירעדיינש ייב רָאטיײרעּפא ןַא ,ןַאמ

 עטשרע ענעי ןופ רָאטאזינאנרָא ןוא רענדער רעראברעדנואוו ַא ,רעטייברא

 ,רעטייברא רעדיינש
 ,ש רי | ה .נ םענייא : ךיא קנעדעג רעטיײברַא רעדיינש ייווצ ךָאנ
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 -ַאגרָא ןַא ןוא רענדער א ךיוא ,טנעגילעטניא רעשידיא רעשירַאגנוא ןַא

 -ײרעּפא ןא ,ה טימס ס ס יא ו? ןעװעג זיא רעטייווצ רעד ; רעזיינ

 ךיז ,1871 ןיא ,ןערהָאי עגנוי ענייז ןיא טָאה רעכלעוו ,קער ייב רָאט

 ןיא ןעמוקעג רע זיא אקירעמא ןיא .,ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןיא טגילײטַאב
 א ןעוועג ָאד רע זיא ןערהָאי עליפ ןופ ףיולראפ ןיא ןוא ןערהָאי רעט80 יד

 .ּפ .ל ,ס רעד ןופ דילגטימ א ךיוא ןוא ןָאינוי רעדיינש רעד ןופ רערהיפ

 -ָאס עשידיא רענאיצילאנ-שירַאנננא עּפורג רענעי ןופ רענייא ךָאנ

 -עג .רעקָאט א ןעוועג זיא רע .סַאלנ .ס ןעוװוענ ןיא ןעטסילַאיצ

 ןעלאפעגניירא גילעפוצ ןיא רע רעבָא ,דנאלרוק ןופ רָאנ רע טָאה טמאטש

 / -נאילירב א ןעוװעג זיא רע .ןעדיא עשיראגנוא-רענאיצילאנ ענעי ןעשיווצ

 -שטייד א טדערעג רעבָא טָאה רע .רענדער רענהעש א ,רַאטַאטיגא רענעט

 .שידיא ןעשירעמ
 -ראפ רעטייברא ןעשיראגנוא-רענאיצילאנ םענעי ןופ דילנטימ א ךָאנ

 רעשטייד א ןעוװעג זיא רע .ר ע וו ַא י ַא מ .מס  ךיא קנעדענ ןייא

 רעטונ א ךיוא ןוא טסילַאיצַאס רעניטעט ַא ,רעדיינש סקואלק ַא ,ידוהַאי

 .רענדער

 -ציא יד טעדנירנענ טָאה "ןייאראפ-רעטייברא רעשידיא , רעיינ רעד

 ,טָאה עכלעוו ,ןאינוי רעכאמקואלק ַא ;ןאינוי רעצעזטפירש עשידיא עניט

 ןופ ןָאינוי א ,ןָאינוי רעקעב עשידיא א ;טריטסיזקע גנאל טינ ,רעדייל

 ,סנאינוי עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא רעטַאעט ןעשידיא ןופ ןעטסירָאכ עשידיא

 -רַאטש א ןעמונעג ךיוא טָאה ?ןייאראפ רעטייברא רעשידיא , רעד

 ,קראי וינ ןיא "גנונעוַאב שזדרָאשזד ירנעה , רעסיורנ רעד ןיא ?ייטנא ןעק

 .1880 רהאי ןיא

 גנודנירנ ןייז ךָאֹנ דלאב טָאה 'ןייאראפ רעטייברא רעשידיא , רעד

 -ייברא ענענייא ןא ןעפאש ןענעו ענארפ יד ןעלדנאהראפ וצ ןעננאפעגנָא

 -ךא ןעשידיא-שיסור, ןעטלא םעד ןופ רעדילנטימ יד ,רימ .גנוטייצ רעט

 ןעבָאה רימ סָאװ ,גנורהאפרע יד טקנעדעג טוג ןעבָאה ,"ןייאראפ רעטייב

 ןעפוראבנייא טלאווענ ןעבָאה רימ ןעוו ,רעהירפ רהָאי עכילטע טימ טאהעג

 ןענעוו ךיז ןעסעומשוצכרוד ידכ ,טירטס דרַאשטרָא 86 ןיא גנולמַאזרַאפ ַא

 ננולמאזראפ יד טלָאװעג ןעבָאה ןוא ,ןייאראפ-רעטייברא ןא סעּפע ןעדנירנ

 ,?ןעטעזעג עשידיא , יד ננוטייצ רעשידיא רעכילטנעכעוו רעד ןיא ןעריסנַאנַא

 ענעי .1874 ןיא ךָאנ קרָאי וינ ןיא ןעניישרע וצ ןעגנאפעגנָא טָאה עכלעוו
 -ענ ַא ןיא רעבָא ,ןעבַאטשכוב עשידיא טימ ןעבירשעג ןעוועג זיא גנוטייצ
 -לכ ןופ , :ןעוועג זיא ָאטָאמ רהיא .ךארּפש רעשירעמשטייד רענעכָארב
 ".לארשי ?52 ראפ ,לארשי
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 קעװא זיא גנולמאזראפ רעד ןֹופ רעפורַאבנייא יד ןופ עטימָאק ַא

 טנאקאב לָאז ןעמ ןעטעב ,"ןעטעזאנ עשידיא , יד ןופ עיצקאדער רעד ןוא

 -לעב רעד ןעוו .ןעטנארנימיא עשידיא יד ןופ גניטימסאמ םעד ןעגעוו ןעכאמ

 ךיז ןעפערט וצ טייהנעגעלעג יד ןעגָארקעג טָאה גנוטייצ רענעי ןופ תיבה

 ,םינּפ לא םינּפ ?ןעטסיליציצ , עשידיא-שיסור ענעמוקעגרעבירַא יד טימ

 עטימָאק יד זא ,ןעיירעלדיז עכלעזא טימ ןעלאפענפיורא ייז ףיוא רע זיא

 זיא "ןעטעזַאנ, ענעי ןופ תיבה לעב רעד .טרָאד ןופ ןעפאלטנא םיוק זיא

 טָאה רע סָאװ אבה ךורב םעד טימ ןעדירפוצ ןעצנַאגניא ןעוועג טינ ךָאנ

 -עגּפָא ךָאנ רע טָאה ,םיּפֶא ןיא ךיז ייב "ןעטסיליציצ,, ענירג יד ןעבעגעג

 -לעוו ,גניטימ סנַאיצַאטינא םענעי ןופ טכיראב א גנוטייצ ןייז ןיא טקורד

 : יוזא רהעפעגמוא ןעזעלעג ךיז טָאה רעכ

 -יו ןעלָאז ייז זא ,רעזעל ערעייז םאזקרעמפיוא ןעכַאמ "ןעטעזאג יד;

 עכלעו ,ןעטנארגימיא עשידיא עיינ ?הָאצ עסיורג יד ןעשיווצ זא ,ןעס

 -יצ , ,"ןעטסיליהינ, להָאצ ַא ךיז ןעניפעג ,ןעמוקעג גנַאל טינ רעהַא ןענייז

 ןיא ָאד ןענייז עכלעוו ,"ןערענָאיסימ , ,טגָאזעג רעניײלּפ רעדא "ןעטסיליצ

 -עג תבש ללחמ ןעבָאה סאוו ,ןעדיא עטשרע יד סע ןענייז ייז .אקירעמא

 לָאמ ןעטשרע םוצ אקירעמא ןיא ןעפָארטעג טָאה סָאװ גנוריסַאּפ ַא ,ןעוו

 ,סטכַאנױצ-גָאטיירפ םוא טלעמַאזרַאפ ןעבָאה ךיז ןעלָאז ייז זא ,ןעדיא טימ

 רָאג ייז ןעבָאה ,תבש ןעגילייה רעייז ןענעגענאב ןעפראד ןעדיא ןעוו ןאד

 יד ןענייז ןעטרָאד ןוא ,טירטס דרַאשטרָא 86 ןיא גניטימ א ןעטלאהעג

 רעבייוו ,רענעמ .ןעלטיה ןהֶא ,ּפעק עליוה יד טימ ןעסעזעג "םידמושמ ,

 "ש'יונג; ףיוא טדערעג ןעבָאה ,ןעמאזוצ ןעסעזענ ןענייז תולותב עגנוי ןוא

 יד ,םמש חמי ,ךאלעטעראגיס תבש םוא טרעכיורעג ייז ןעבָאה עלא ןוא

 ! ןמֶא רמאנו ,ןעמענּפָא ייז לָאז רעליימ יד ןוא ןעּפיִל

 ?ןעטאזעג עשידיא, יד ןופ ןעבעגסיורא יד ןעבָאה ןוש5 הנעמ אזא טימ

 ,אקירעמא ןיא רענערט-רוטלוק עשידיא עטשרע יד טנעגעגאב

 129 ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז טנעלפ "ןייאראפ רעטיײברַא רעשידיא , רעד

 טָאה טייצ רעצרוק א ןיא .טנעװא גָאטשרענָאד ןעדעי טירטס יסנעלעד

 -נָאק ןוא רעלעב) ןעגנומהענרעטנוא ןופ טלעמאזעגנָא עיצאזינַאנרַא יד

 דלעג עמוס ַאזַא זיא טייצ רענעי וצ .רעלָאד 0 ןופ עמוס א (ןעטרעצ

 ןעװעג ןענייז ןייאראפ ןופ רעדילנטימ יד .עדנעטיידאב ץנאג א ןעוועג

 "ץיווש יד ןיא ןענידרַאפ ןענעלפ ייז .ענירג סנעטסיימ ,רעטייברא עמירָא

 רהעז ןעװעג זיא טייקגיזָאלסטיײברא יד .ךָאװ א רעלָאד 874 רעּפעש

 ,זיא רעטייברא עמירָא יד טָא ייב עקַאט טלעמַאזעג ,רעלָאד 250 .סיורג

 .עמוס עסיורג ץנַאג א ןעוועגנ ,אזלא
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 -ענרָאפ ןיא עכלעוו ,ןייאראפ רעזנוא ןופ גנולמַאזרַאפ א קנעדעג ךיא

 -ָאז יצ ענַארפ יד טכַארטַאב ןעבָאה רימ ואוו ,1880 ,רַאונַאי ןיא ןעמוק
 טָאה סע .טַאלבנעכָאװ עשיטסילַאיצַאס רעזנוא ןעבעגסױרַא ןיוש רימ ןעל
 -סױרַא ןענעק וצ םוא זנוא טלהעפ ךַאז ןייא זיולב זא ,טכאדעגּפָא זנוא ךיז
 ייב ןַאד זיא ןַאלּפ רעד .רָאטקאדער ַא זיא סָאד ןוא ,גנוטייצ יד ןעבעג
 ,רעטנירּפ ַא ייב גנוטייצ עכילטנעכעוו עניטייז-4 א ןעקורד וצ ןעוועג זנוא

 -עג זנוא ןעבָאה סע לייוו ,יירעקורד ענעגייא ןייק ןערהיפוצנייא טינ ןוא
 ,םינמוזמ טלהעפ

 -ורעג ןעסָאנעג יד ןעבָאה -- ,זנוא טלהעפ רָאטקַאדעד ַא זיולב ---
 זא ,ןענָאלשענרַאפ ענינייא ןעבָאה ךיילג .גנולמַאזרַאפ רענעי ייב טרענ

 .ןע'ץנארק פיליפ ןָאדנָאל ןופ אאקירעמא ןייק ןעננערבּפָארַא לָאז ןעמ
 רעזנוא זיא סע זא ,ןעירשעג גניטימ םענעי ייב ןעבָאה ןעסָאנעג ערעדנַא
 .-סילאיצָאס יד ןעבעגוצסיורא ךיילג לַאעדיא ןעשיטסילאיצָאס םוצ טכילפ
 ,רעטייברא עשידיא רענאקירעמַא יד ראפ גנוטייצ עשיט

 -אנעג ַא טרָאװ סָאד ןענַארקעג טָאה ,עטַאבעד רעסייה רענעי תעשב
 רע ואוו ,ןָאדנָאל ןופ רעהַא ןעמוקעג קירוצ גנַאל טינ זיא רעכלעוו ,עס
 -ייברא ןעלַאנאיצַאנרעטניא  רענָאדנַאל םעד ןופ דילנטימ א ןעוועג זיא
 -סיורא טנעלפ סָאװ ,בולק רענעי ,טירטס רענרעב 40 ןופ ,"בולק רעט
 -ידַאר עשידיא רימ ןעכלעוו ,"דניירפ רעטײברַא רענָאדנָאל םעד ןעבעג
 ,קרָאי וינ ןיא ןעזעל ךָאו עדעי ןעגעלפ ןעלַאק

 טָאה ,טינ ןיוש קנעדעגנ ךיא ןעמָאנ סעמעוו ,עסָאנעג רענָאדנַאל רעד
 -ַאיצָאס רעיירט ַא רַאפ סָאװ ,ןע'ץנַארק ןענעװו גניטימ םייב טלהעצרעד
 ןעדעי ןיא "דניירפ רעטייברַא, ןיא טביירש רע יוזא יו ,זיא רע טסיל
 -נוהוצ ךָאנ רע ףרַאד וצרעד ןוא ,ןעלקיטרא להָאצ עטסערג יד רעמונ
 -עג רָאג ןעטרָאד ןעמ ףרַאד סינעּפ עשילגנע רָאֹּפ עטצעל יד לייוו ,ןערעג
 טלענ ןייק טינ טקעלק סע ןוא ,גנוטייצ יד ןעקורד רַאפ רעקורד םעד ןעב
 -טפָא ץנארק עסָאנעג טָאה רֹאפ רעד .רָאטקאדער םעד תוריכש ןעלהָאצ ֹוצ
 ןַא ףיוא טּפָאלש ןוא עיצקַאדער ןיא טניואוו רע ןוא טינ ישזַאל ןייק לָאמ
 -יטסילַאיצָאס םעד ןיא ףיוא ךיז ןעביילק טנעװוַא ןעדעי .עּפָאס רעטלַא
 -יא ,ךיז טניפעג "דניירפ רעטיײברַא, ןופ עיצקַאדער יד ואוו ,בולק ןעש
 טיורב עצרַאװש טימ גנירעה רַאֹּפ ַא טימ ןעגנערב עכלעוו ,ןעסָאנעג עשיד
 ץנַארק עסַאנעג ןעכלעוו ףיוא ,?טעקנַאב  ַא ןעװַארּפ ענירעגנוה יד ןוא
 -נָאל רענעי טלהעצרעד טָאה יוזא .?רעטסײמ-טסַאָאט , רעד לָאמטּפָא זיא
 -טנסיוא ךיז טָאה ץנארק יו טלהעצרעד ךיוא טָאה רע .עסָאנעג רענָאד
 טחעג ,ןעביירש ן'טימ גיטרַאפ טרעו רע ןעװ .רעצעז א ןייז טנערעל
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 רעטיײברַא, ן'רַאפ ןעלקיטרַא יד טצעז ןוא יירעקורד רעד ןיא קעװַא רע

 | ."דניירפ

 רעטנערעלעג ַא זיא רע ?ןיא ץנַארק עסָאנעג רעוו טסייוו ריא, --

 רעד ןיא ווָאקרַאכ ןיא ןעמונענ ל?ײטנַא טָאה רע ,רעטרידוטש א ,שנעמ

 -עג ןעמַאזוצ טָאה רע ואוו ,ננונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רערענָאיצולָאװער

 -ןלָאװער ןעשיסור ןעטמחהירַאב םעד טיס עיצאזינַאנרַא רעד ןיא טייברַא

 ןעפראוועג ,1881 ,ץרעמ ןעט12 םעד טָאה רעכלעוו ,יקציווענירנ ,רענָאיצ

 וצ ךייא רידנעמָאקער ךיא ,ןעטייווצ םעד רעדנאסקעלא ףיוא עבמָאב יד

 -רעוו עזיד טימ -- ?.רָאטקאדער רעייא סלַא ץנארק עסָאנעג ןעלהעוורע

 .עדער ןייז טנידנעראפ רענדער רענָאדנָאל רעד טָאה רעט

 ָאד רימ -- ,ןעירשעגסיוא עסָאנעג רעקראי וינ ַא טָאה -- ,ָאי --

 "יז רעבָא םהיא ןעלעוו רימ ,רעטייברא עמירָא ךיוא ןענייז אקירעמא ןיא

 ךָאנ רע טעװ ,טיורב טימ גנירעה רעסיוא ןא ,ירַאלאס ַא ןעבעג רעכ

 ךיילנ עלַא ןעלייט ךיז ןעלעו רימ .ךיוא רעיב זָאלג ַא ןעפיוק ןענעק

 ...ןעטסנידרַאפ ערעזנוא טימ

 טמיטשענּפָא טָאה ןעמ .גניטימ םענעי ייב ןעבילבענ עקַאט זיא ױזַא

 -ער סלַא ןעראוועג טלהעוורע זיא רע זא ,ןע'ץנַארק וצ ךיילנ ןעביירש וצ
 .ןעמוק ןעק רע ןעוו ,ןעסיוו ןעזָאל ךיילנ זנוא לָאז רע ןוא ,רָאטקַאד

 רעפטנע ןא ןע'ץנַארק ןופ ןעמוקענ זיא רעטעּפש טייצ ַא טימ טשרע

 רעבָא זומ רע .אקירעמא ןיא זנוא וצ ןעמוק ?יוװו רע זא ,ףירב רעזנוא ףיוא

 -ער ןעגיסַאּפ רעדנַא ןַא ןענירק ןעלעוו ןעסָאנעג רענָאדנָאל יד זיב ןעטרַאוװ

 ."דניירפ רעטייברא , ן'ראפ רָאטקַאד

 ןופ :עטכישעג עדנענלָאפ יד קרָאי וינ ןיא טריסאּפ טָאה ?ייוװרעד

 -וקענ ןענייז טייטס סטעזושטסאסאמ ןופ לעטדעטש-קירבאפ ןיילק א

 סקורב .שזד :ןעטנַארגימיא עשידיא עננוי ייווצ קרָאי וינ ןייק ןעמ

 ייב ,קירבַאפ ליטסקעט ַא ןיא ,ןעטרָאד ןעבָאה ייז .רָאטנ ַא ק .ד ןוא

 -ָאה ייז ןוא ,רעלָאד דנעזיוט א רהָאי 48 ןיא טרָאּפשענּפָא טײברַא רעד

 קרָאי וינ ןיא ןעבעגוצסיורא דלעג ןעטרָאּפשענּפָא םעד טימ ןעסָאלשאב ןעב

 -ייז רעמענרעטנוא עננוי ייווצ עזיד ."גנוטייצ עכילטנעכעוו , עטַאװירּפ ַא

 עקַאט ייז ןעבָאה םורַא ןעטַאנָאמ רַאּפ ַא ןיא ןוא שינרענע רהעז ןעוועג ןענ

 -ָאנ םעד טימ ננוטייצ עשידיא עכילטנעכעוו א ןעבענסױרַא ןעננאפעגנָא

 ןעבָאה רָאטקאדער סלא ."ננוטייצסקלָאפ עשידיא רעקראי וינ יד, ןעמ

 טייצ רענעי ֹוצ זיא רעכלעו ,ץטנימ סעזָאמ .רד ןעמונעג ייז
 .רד ןעװעגנ ןיא רָאטקאדער רעטייוצ רעד ."קינויצ יבבוח א ןעוועג

 יד ןופ רענייא ,טארקָאמעד-לאיצַאס א ,יקסווַאלסארב ?לעבכבא
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 ענעי ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רהאי ןעט-1889 ןופ ןעטנארגימיא עשידיא

 ןיא רעהירפ ,רענדער ַא ןוא רעביירש א ,טסילאיצַאס רעניטעט א ןערהאי

 -שרע יד זיא יקסוואלסארב .שידיא ןיא רעהכָאנ ןוא ךארּפש רעשיסור רעד

 עשידיא-שיסור עטנעכערענסיוא עלא יד ןופ דילגטימ א ןעוועג ןערהאי עט

 .ןענייאראפ עשיטסילַאיצַאס

 רעמוז ןיא ןענישרע ןזיא "גנוטייצסקלַאפ עשידיא רעקראי וינ, יד

 ,.רהאי ןעט-1886 ןופ

 רהעמ ךָאנ ןוא ,ןעסָארדרַאפ רהעז סע טָאה ןעטסילאיצַאס עשידיא יד

 ןעבָאה ךָאד .טלעטשעננעדירפוצ טינ גנוטייצ עטאוירּפ עזיד ייז טָאה

 עשידיא עש'להק א ןעבעגוצסיורא ךיילג ןַאלּפ םעד ןעכעגפיוא טזומעג ייז

 .גנוטייצ עשיטסילאיצָאס

 ןעננאפעננָא רָאמיטלאב טדָאטש רעד ןיא ךיוא טָאד 1880 רחָאי ןיא

 -איצַאס טקורדענ טָאה עכלעוו גנוטייצ עשידיא עטַאווירּפ א ןעניישרע וצ

 רָאטקאדער רעד  ןעלקיטרַא ןאינוי-דיירט ןוא עשיטסיכרַאנַא ,עשיטסיל

 -יא ,יווַאקראה רעדנַאסקעלַא ןעװעג ןיא גנוטייצ רענעי ןופ
 רע-80 יד ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא יד ןופ ןעלאקידַאר עננוי יד ןופ רענ

 רעסַאפרַאפ סלא טכַאמעג טמהירַאב רעטעּפש ךיז טָאה רעכלעוו ,ןערהאי

 ,רעכיב-רעטרעוו עחייר א ןופ

 "ןייאראפ רעטייברא ןעשידיא, ןופ רעדילנטימ להָאצ עטסערג יד

 רעשידיא, רעד טימ טלעטשעננעדירפוצ טינ ךיז ןעבָאה קראי ןינ ןופ

 -כיר טנעקעג טינ יז טָאה גנוטייצ עטאווירּפ א םלא לייוו ,"גנוטייצסקלָאפ

 רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ ןוא סנָאינוי יד ןופ ןעסערעטניא יד ןעניד גיט

 | ,עיצאטינַא

 יישרע ןיא "ננוטייצסקלאפ עשידיא , יד ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -נָא (יקסוועיַאר .שט .רד) יקסוועיַארמאש .שט ןוא ןַאהַאק .בא ןעבָאה ןענ

 ןעמָאנ ן'רעטנוא טאלב-רעטייברא עכילטנעכעוֶו א ןעבענסיורא ןעננאפעג

 .ןערעמונ עבילטע זיולב ןענישרע ןענייז סע רעכלעוו ןופ ,"?טייצ עיינ יד,

 "ןייאראפ רעטייברא רעשידיא, רעד טָאה 1880 רהאי ןופ עדנע ןיא

 סאוו ,ןעטייהנעדישראפ-סננוניימ יד בילוצ ,רעכַאװש ןערעוו ןעננאפעגנָא
 -ןעטסיכראנא ןוא ןעטארקַאמעד-לאיצאס יד ןעשיווצ ןענַאטשטנע ןענייז
 ,ןייאראפ ןופ רעדילנטימ

 -ידיא , רעד ךיז טָאה ,1887 ,ילוי ןיא זא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד

 .טזיילעגפיוא לעיציפָא "ןייאראפ רעטייברא רעש
 ,1887 ,רעבמעטּפעס טַאנָאמ ןיא ,רעטעּפש ןעטַאנָאמ רַאּפ ַא םימ

 -יא, ןעטזיילענפיוא םעד ןופ רעדילנטימ ענענַאזעג-שיטסילאיצַאס יד ןעבָאה
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 רעשיטסילאיצַאס רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז "ןייאראפ רעטייברא ןעשיד

 טסיא רעד ףיוא טעדנירנעג ןעבָאה ןוא (.ּפ .? .ס) ײטרַאּפ רעטײברַא
 .ּפ ,? .ס ,8 שטנערב םעד קראי וינ ןופ דיאס

 -רַא ןעשידיא  ןעטזיילענפיוא םעד ןופ רעדילנטימ עשיטסיכרַאנַא יד

 ערינָאיּפ, ןעמָאנ ן'טימ עּפורג א טעדנירנעג ןעבָאה "ןייארַאפ רעטייב

 -עג ןיא ןוא רעדילגטימ רהעמ טַאהעג טָאה עּפורג עזיד ."טייחיירפ רעד

 ןיא ןעוװעג דָארנ זיא סָאד .פ .? .ס ,8 שטנערב רעד יו ,רעניטעט ןעוו

 רע'ָאנַאקיש 7 יד ןופ סעצָארּפ רעד ןעמוקעגרָאפ ןזיא סע ןעוו ,טייצ רעד

 עבמָאב ַא ןעפראוו ןיא ןעראוועג טנידלושַאב ןענייז עכלעוו ,ןעטסיכרַאנַא

 ןעשידיא ןיא ךיז ןענָאה םעד בילוצ ,ָאנאקיש ןופ טעקרַאמייה םעד היוא

 יד ןופ סרעזײטַאּפמיס לחָאצ עסיורג ַא ןענופעג קראי וינ ןיא לַאטרַאוװק

 רעד ערינָאיּפ; יד ןופ ןעננולמאזראפזסנָאיצַאטינַא יד ,ןעטסיכרַאנַא

 טירטס דרַאשטרָא 20 ןיא לָאז א ןיא ןעמוקרָאפ ןענעלפ עכלעוו ,"טייהיירפ

 -נוה יירד-ייווצ ַא ןופ ןערעוו טכוזַאב ןענעלפ ,סטכַאניצ-נָאטיירּפ ןעדעי

 א ןעסייהעג סע טָאה טייצ רענעי וצ .ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןָאזרעּפ טרעד

 .םלוע רעסיורג

 טנעלפ ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילאיצאס רעד ןופ 8 שטנערב רעד

 101 ןיא ןעגנניטימ-סנָאיצַאטינא ןעטלאה טכַאנ-וצ-נָאטיירפ ןעדעי ךיוא

 רענדער עשידיא ,טכוזַאב רעכַאוװש ןייז ןעגעלפ עכלעוו ,טירטס רעטסעה

 ,רעלימ .ל ,ןַאהַאק .בא ,גינייו טָאהעג ןעטארקַָאמעד-לאיצָאס יד ןעבָאה

 ןענעלפ בור סָאד רעבָא ; שידיא ןיא ןעדייר טרָאד ןענעלפ יקסוואלפערב .רד

 ליאַאכימ ןעמוקענ ןיא רעטעּפש .ןעסָאנעג עשטייד ןעדייר טרָאד

 -ימ יד ןענייז --- ןעריטינַא ניטכיט ןעמונעג טָאה רע .ןיקטעמאז

 -יא ייז טָאה ןעמ ןוא נידעבעל רהעז ןערָאװעג שטנערב םעד ןופ ןענניט

 טגעלפ רעכלעוו ,ייוודָארב טסיא 108 ,לָאה ןעסיורנ א ןיא טרהיפעגרעב

 .ןןעשנעמ 800 ןזיב ןעמענניירא

 ,סעדָא טדָאטש רעד ןיא ןעראוועגנ ןעריובעג זיא ןיקטעמַאז ?יאאכימ

 רע עכלעוו ,ןעלטיה ןופ לעטיילק א סעדא ןיא טַאהעג טָאה עטאט ןייז

 -ימ ןהוז ןייז טָאה רע .ןעפיוקרַאפ ןייֵלַא ןוא ןעקהיינפיוא ןיילַא טנעלפ

 סלַא ךָאנ .לוש-ץרעמאק רעניטרָא רעד ןיא ןערידוטש טקישעג ליאאכ

 -אוועג ןיקטעמַאז ?יאַאכימ רעננוי רעד זיא לוש-ץרעמַאק רעד ןופ רעליש

 -ער א וצ טגנַאלַאב 1880 רהֶאי ןיא ךָאנ טָאה רע .טסילאיצַאס א ןער

 | .סעדא ןיא קָאשזורק ןערענָאיצולָאװ

 רעד ןיא ךָאנ ךילנעזרעּפ טנעקענ ןע'ניקטעמַאז עסָאנענ בָאה ךיא

 ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ןעוועג זיא סָאד -- ,קנעדעג ךיא .סעדא ןיא ,םייה
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 -נָא רימ רבח-לוש א רעניימ טָאה -- ,14 רהאי א ןופ ?ענניא ַא ןעוועג

 -ויבראפ נָאט ןעטייוצ ןעדעי טנעלפ רעכלעוו ,ןע'ניקטעמַאז ףיוא טנייצעג

 .טגיואוועג טלאמעד בָאה ךיא ואוו ,סאנ ַאיַאקסנעשזארבָאערּפ יד ןעפיול

 -סַאשטואיייצילאּפ ןעט1 ןיא טלָאמעד ןהענ טּפָא ױזַא סע טגעלפ ןיקטעמאז

 רעטנוא ןענַאטשענ רע 1יא רענאיצולאווער סלא ?ייוו ,ןעדלעמ ךיז קָאט

 ךיז ןעדלעמ ןעמוק ןעזומ טגעלפ רע ןוא ייֵציִלַאּפ רעד ןֹופ טכיזפיוא רעד

 ןע'ניקטעמאז טימ ךיז ךיא בָאה םייח רעד ןיא .,ךָאו ַא לָאמ 42 ןיהַא

 ,טנעקעג טינ

 בָאה ןוא ןע'ניקטעמַאז טימ ןעפארטעג ךיז ךיא בָאה קראי וינ ןיא

 רימ ןעוו ,רהָאי םעד ןיא --- ,1889 רֶהאי םעד ןיא ,טנעקרעד ךיילנ םהיא

 ןערהָאפעגקעװא דלאב רעבַא ןיא רע .אקירעמא ןיא ןעמוקעג ןענייז

 זיא רע ןעוו ,1881 רהאי םעד זיב טניואווענ טָאה רע ואוו ,ןָאטסָאב ןייק

 ,קראי וינ ןייק ןעמוקעגקירוצ רעדיוו

 "מעה א ךיילג ןעראוועג קרָאי וינ ןיא ןיא ןיקטעמאז רעגנוי רעד

 יד ןעװ .ךאלדמעה ייב "רעפרַאו ווילס , א ,ךיז טכאד --- ,רעהיינ-לעד

 -ויאראפ ןעריזינַאנרַא ןעגנאפעגננָא ןעבָאה ןעטנַארנימיא עשידיא עטשרע

 -םעב יד ןֹופ רענייא ןעווענ ןיקטעמַאז זיא ,םוילאיצאס ןעריטוקסיד וצ ןענ

 .ךארּפש רעשיסור רעד ןיא רָאנ רעבָא ,ןעטנאטאבעד ןוא רענדער עט

 רעטעּפש רֹהָאֹי רַאּפ ַא טימס .ןעדייר טנעקעג נינייו רע טָאה שידיא
 טימ .שידיא ןיא סעדער ןעטלאה ֹוצ טנערעלענסיוא ךיז רע טָאה רעבָא

 -אז ןעמ ןעק ,טָאה סנאינוי עשידיא עטשרע יד ןיא סעדער ס'ןיקטעמאז

 -סיױרַא טנעלפ ןוא רעייפ טימ ןעדייר טנעלפ רע .קראי ויִנ ןעננולקעג ,ןענ

 עשידיא ענענַאלשרעד יד ייב ננורעטסייגאב ןֹוא םזאיזוטנע ןעסיורג א ןעפור

 .רעּפעש-ץיווש יד ןופ רעטייברַא

 לָאז ןיקטעמַאז סאוו ,ןאינוי עשידיא ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא סע

 ענייז ןענעלפ ךיוא .ןעננולמאזראפנעסַאמ ערהיא ייב טדערעג ןעבָאה טינ

 ןיב ,ננַאל יוזא טדערענ טָאה רע .נלאפרע ןעסיורג ַא ןעבָאה סעיצקעל

 -ַאוש ןעראווענ זיא רע .ןעניד וצ טרעהענפיוא םהיא ןעבָאה תוחוכ ענייז

 טצעי ןיוש ןיא רע .ןעטלעז רהעז רע טדער ןערהאי עטצעל יד ,רעכ

 .שנעמ רעכאווש רעטלא ןא

 להָאצ עשביה א טָאהעג ןַאד ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ךיֹוא

 טייצ עסיוועג א זיא רעכלעו ,סיאול ןַאמ אר יו ,רענדער עשידיא

 סיאול ."טייחיירפ רעד ערינָאיּפ , עּפורנ רעד ןופ רערהיפטּפיוה רעד ןעוועג

 ,ןעכיילנ ןייז ןופ עליפ יו ןוא ,טסיזאנמיג א ןעוועג םייה רעד ןופ זיא

 עיירפ עצנאנ ןייז .רעהיינלעדמעה א ןעראוועג קראי וינ ןיא ָאד רע זיא
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 רע .גנונעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ראפ ןעבענקעװַא רע טנעלפ טייצ

 שטָאכ ,סנאינוי עשידיא ןופ ןענניטימ-סַָאמ ייב טפָא טדערענ ךיוא טָאה

 ףיוא יו סנאינוי ףיוא טקוקענ ןעטסיכרַאנַא יד ןעבָאה טייצ רענעי ןיא

 -רַאנַא יד .רעטייברא ראפ ףליה ענילייוורעד ףיוא יו ,"ןעוויטַאילַאּפ,

 וצ ךיז ןעטיירג ךיילנ ףראד ןעמ זא ,ןעטלַאהענ טלָאמעד ןעבָאה ןעטסיכ

 רעד ןיא .עירָאעט רעד ןיא ןעווענ זיא סָאד .עיצולאווער רעלאיצַאס רעד

 וצ ןעפלָאהענ לָאמ ליפ ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ןעבָאה רעבָא קיטקַארּפ

 רעטייברא ןעשיווצ ואו ,עלעפ ענעי ןיא ,סנאינוי עשידיא ןעריזינַאנרָא

 -ַאּפמיס ערעייז ןוא ןעטסיכרַאנא ןעניפענ ךיז ןענעלפ ךאפ ןעסיוועג ַא ןופ

 .סרעזייט

 -אס א ראפ טרהעלקרע ךיז רעטעּפש ןערהאי טימ טָאה סיאול .,ר

 ,אנאקיש ךָאנ קעוװא רע ןיא קירוצ 28 רהאי ַא טיס .טַארקַאמעד-לאיצ

 ענינייא טייז ןיוש ןיא רע .טַאקָאװדא סלא טרידוטשסיוא טָאה רע ואוו

 | ,טיוט רהָאי

 .ה .רד ןעוועג זיא ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ןופ רעדהיפ רעטייווצ ַא

 ,1882 רֹהָאי ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא רע .ווָאראטָאלָאו

 זיא רע ,דארנטעוואסילעי טדָאטש רעד ןופ ,ןערעטלע ענייז טימ ןעמאזוצ

 -ענוצ ךיז טייצ עצנאנ יד טָאה רע ןוא ,רוחב רעגנוי א רהעז ןעוועג ןַאד
 רע טָאה טנעדוטס סלא .שזרעלאק ןעשיניצידעמ ןיא ןעמוקוצנָא טיירג

 ןיא רע ואוו ,"טייהיירפ רעד ערינָאיּפ , עּפורנ רעד ןיא ןעטַאלשעגנא ךיז

 רע .רָאטקעל ןוא רענדער רעטונ א ןעוועג זיא רע .גיטעט רהעז ןעוועג

 זיא ןוא ןעננוטייצ עשיטסיכרַאנַא יד ןיא ןעלקיטרַא ןעביירש ךיוא טגעלפ

 ,עסאמ רעד ייב טבילַאב רחעז ןעוועג

 -ָאיצַאנ ןעראוועג רע ןיא ןעבעל ןייז ןֹופ ןערהאי עטצעל יד ןיא

 -איצַאס עשיטסינויצ יד טימ טריזיטַאּפמיס טָאה רע .ןענאזענ שיטסילַאנ

 ,ןעטסיל

 עּפורג יד סאוו ,סרָאטקעל ןוא רענדער עשידיא עטסעב יד ןופ רענייא

 .ר ד ןעוװעג זיא ,טנָאמראפ טלָאמעד ןעבָאה "טייהיירפ רעד ערינָאיּפ ,

 יד ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא רע .יקסנאדשזרינג סקַאפמ

 ןערהאי עטשרע יד .גנוי רהעז ןעוװעג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןערהָאי רעס0

 "עג ןיא ןוא רעטייברא רעטסָארּפ סלא ןעקירבאפ ןיא טייבראעג רע טָאה

 טנעלפ רע .עּפורג רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ רעבמעמ רעניטעט א ןעוו

 ןיא ."דניירפ רעטײברַא, רענַאדנָאפ םעד אקירעמא ןיא ןעטיירּפשראפ
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 ,טרידוטש ןוא טנערעלעג טייצ עצנַאנ יד רע טָאה טייצ רעבלעז רעד

 -נאדשזרינ .רד זיא רעטעּפש ,ןיצידעמ רָאטקָאד טנידנעעג טָאה רע זיב

 םלא גיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,ןעטארקַאמעד-לאיצאק יד וצ רעבירא יקס

 רהֲאי א טימ .ייטראּפ רעשיטסילאיצאס רעד ןיא רעביירש ןוא רענדער

 .ײטרַאּפ עשיטסילאיצָאס יד ןעזָאלראפ רע טָאה קירוצ ןעצרעפ

 רעד ערינָאיּפ, עּפורנ רעד ןופ רעדילנטיס עטשרע יד ןופ רענייא

 -ילײטַאב טפָא טנעלפ רע .יק סוו א נא  .ש ןעוועג זיא "טייהיירפ

 יד ןופ סולש םוצ ןעמוקראפ ןענעלפ עכלעוו ,ןעטאבעד יד ןיא ךיז ןעג

 ,סעיצקעל עשיטסיכרַאנַא

 רע טָאה רהָאי 10 זיב .קסניּפ ןופ רענעריובעג א זיא יקסווָאנאו

 רע ואוו ,קָאטסילאיב ךָאנ קעווא רע זיא ךָאנרעד .םייח רעד ןיא טנערעלעג

 .רערהעל א ןעוועג זיא

 א ןעראוועגנ רע זיא ָאד ,1888 רהָאי ןיא ןעמוקענ רע זיא אקירעמא ןיא

 ןעראוועג יקסוואנאי .ש ןיא טסיכראנא ןא .(רענשזריק) רעכאמ-ןעּפאק

 ראה ךיא עכלעוו ,ןעטסיכראנא ר'אנאקיש ? יד ןופ עידעגארט רעד בילוצ

 ןופ רענייא ןעוועג ןיא יקסוװוָאנַאי ,לעטיּפאק ןענירָאפ א ןיא ןעבירשאב

 ..טייחיירפ רעד ערענָאיּפ , עפורנ רעד ןופ רעדנירג יד

 ןעבענענסיורא טָאה עּפורג עשיטסיכראנא עזיד ןעוו ,1889 רהֶאי ןיא
 ןעוועג יקסווָאנאי .ש ןיא ,"טייהראוו יד גנוטייצ עכילטנעכעוו עשידיא יד

 א סלא ןעראוועג טנאקאב ןאד ןיא רע .ןערָאטקאדער ערהיא ןופ רענייא
 ןעגנולמאזראפ עשיטסיכראנַא ייב ןעדייר טפָא טגעלפ רע .,רענדער רעטוג
 .טנאינוי עשידיא ןופ ןעננולמַאזרַאפנעסַאמ ףיוא ןוא

 ןיא רע ואוו ,דנאלגנע ךָאנ קעווא יקסווָאנאי ןיא 1890 רהָאי ןיא
 עכילטע טימ ."רניירפ רעטייברא, רענָאדנָאל ןופ רָאטקַאדער רעד ןערָאװעג
 רהָאי ןיא ןוא קרָאי ןינ ןיא ןעמוקענקירוצ רע ןיא רעבָא רעטעּפש רהָאי
 וצ ןעננאפעגנָא לָאמא ךָאנ טָאה "עמיטש רעטייברא עיירפ , יד ןעוו 9

 טריטקאדער ךיוא טָאה רע .רָאטקאדער רהיא ןעראוועג רע ןזיא ,ןעניישרע
 א טריטסיזקע טָאה עבלעוו ,"גונטייצ-דנעװַא, עשיטסיכראנא עכילגעט יד
 ,ןעטַאנָאמ 48

 רעד ןופ רָאטקאדער רעד ןעראוועג יקסווָאנאי ןיא ,1919 רהָאי ןיא
 -רעטניא רעד ןופ ןאנרֶא רעשידיא רעכילטנעכעוו רעד ,"טייקניטכערעג,
 רע טָאה עלעטש יד .אקירעמא ווא סרעקריאוו טנעמראג סידייל לאנָאשענ
 ,1995 רהָאי ן'זיב ןעטלאהעגנָא

 ןעגנורחיפסיוא יד טימ גימיטשנייא ןייז ןעטלעז טגעלפ יקסוָאנאי
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 "רעּפ וצ ןערהיפ טּפֶא טגעלפ סָאד .ןעסָאנעג עשיטסיכראנא ענייז ןופ

 .ןעטסיכרַאנַא ערעדנַא יד ןוא םהיא ןעשיווצ ןעיירעסייר עכילנעז

 -אליפ רעד ןופ רָאטקאדער רעד טצעי זיא רעכלעוו ,ץ ט ַא ק .מ

 -טימ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא ,"טלעוו רעשידיא , רעיפלעד

 ןיא רענדער רעטונג א ."טייהיירפ רעד ערינָאיּפ , עּפורנ רעד ןופ רעדילנ

 "ױרג א טאהעג ןעבָאה סעיצקעל ענייז .רעביירש ַא ךיוא ןוא ןעוועג רע

 .גלָאפרע ןעס

 רעד ןופ רעבמעמ א ןעוועג ךיוא זיא רעכלעו ,ר ע נ ע ר פ .א

 יּפַאש א ,ענוװָאק ןופ ןאמרעגנוי א ןעוועג זיא ,"טייחיירפ רעד ערינָאיּפ ,

 -רַאנַא ןַא ןעטלַאה טגעלפ רע ןעוו .רָאטַאטינַא רענעטלעז ַא ןוא רעטייברא

 -םייגַאב קרַאטש רעייפ ןייז טימ רע טנעלפ ,עדער סנַאיצַאטינא עשיטסיכ

 | ,םלוע םעד ןערעט

 רענייא טייצ רענעי ןיא ןעװעג זא ג ר ע ב ני יוו .ה ךױא

 רע ."טייהיירפ דעד ערינָאיּפ; יד ןופ רענדער עשיטסיכרַאנַא יד ןֹופ

 .איפלעדאליפ ןיא ןערהאי עטשרע יד ןיא ןעטלאהפיוא רעבָא ךיז טנעלפ

 עשידיא עטוג עהייר עצנאנ א טאהעג ןעבָאה ןעטסיכראנא עשידיא יד

 .רָאמיטלַאב ןיא ןוא איפלעדַאליפ ןיא ךיוא רענדער

 -סיורא עטשרע יד ןעגנולעג טלָאמעד זיא ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד

 יד ןעפורעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטייצ עכילטנעכעוו ענענייא ןַא ןעבענוצ

 ַא טכארבעגּפָארא ייז ןעבָאה גנוטייצ עזיד ןעריטקאדער וצ ,?טײהרַאװ,

 .י ןעסיוװעג אא ,"דניירפ רעטיײברַא, רענָאדנָאל םעד ןופ רעטייברַאטימ

 -רא ןעביירש ןענעלפ עכלעוו רעטייברַאטימ יד ןעשיוצ .א םפ פ א ו

 -נא) ןָאסירעמ .ַא .רד ןעװעג ןענייז ,גנוטייצ רעזיד ןיא ןעלקיט

 -שזריג .רד ,ףאראטאלאז .רד ,סיאול .ר ,(קנַארפ ,א .פ ןעמָאנ םעד רעט

 -סקעז א טריטסיזקע טָאה גנוטייצ עזיד .ערעדנַא ןוא ץטַאק .מ ,יקסנאד

 .ןעננאנעגרעטנוא זיא ןוא ןעטַאנָאמ ןעביז

 "עו טרהיפעגנָא ןענעלפ ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילאיצָאס יד ןעשיווצ

 ךיוא רעטעּפש ןוא ,ןעייטראּפ עדייב ןופ ןעגניטימ יד ייב ןעטַאבעד ןער

 -ילעטניא עלא ואוו ,ןאינוי סרעקיימ טריוש רעד ןופ ןעגניטימ יד ףיוא

 .רעדילנטימ יד ןעוועג ןענייז "ןעטסיא , ענעדיישראפ ןוא ןעטנעג

 רענעי וצ זיא ןעטסיכרַאנא עשידיא יד טימ טנַאטַאבעד:טּפױה רעד

 עשיטסיכרַאנַא יד ןעכוזַאב טפָא טנעלפ רע .ןיקטעמַאז .מ ןעוועג טייצ

 א ןערהיפראפ טגעלפ רע ואוו ,טירטס דרַאשטרא 26 ןיא ןעננולמאזראפ

 ענעי ןעגעלפ ןעטאבעד עזיד .רענדער עשיטסיכרַאנַא יד טימ עיסוקסיד

 ןעבָאה טגעלפ ןיקטעמַאז .טנאסערעטניא רהעז ןעכַאמ ןעננולמאזראפ
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 -עּפש ךָאֹו א ןיא ןעוו ןוא ,ןעננולמאזראפ ענעי ףיוא נלָאפרע ןעסיורג א

 -ראּפ ןייז ןופ 8 שטנערב ןופ גניטימ םייב ןערושטקעל רע טנעלפ רעט
 ,םרושטקעל ענייז וצ רעטייברא ןעסאמ עסיורג ןעמוק ןענעלפ ,ייט

 -ארקענוצ ןעטארקַאמעד-לאיצַאס עשידיא יד ןעבָאה 1888 רהֶאי ןיא

 ןיא סָאד .,ךילנטימ ןעניטעט ןוא רענדער סלַא טפַארק עסיורג א ןעג

 .טיווק ?י ה סיר ָא מס עסָאנעג ןעוועג

 רהאי ןופ גנאפנָא ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא טיווקליה סירָאמ

 רע .עיזַאנמיג עניטרָאד יד טגידנעענ טָאה רע ואוו ,עניר ןופ ,8

 ןוא ,ןערעטלע עכילנעמראפ ענילָאמַא ןופ דניק א ,גנוי רהעז ןעוועג זיא

 -ליה סירָאמ רעננוי רעד .ןעטנארנימיא עטמירָארַאפ אקירעמא ןיא ָאד

 רָאטיײרעּפָא ןא ןעראוועג ךיילג קראי ןינ ןיא ןיא (שטיווָאקליה) טיווק

 .'רעלימ יאול טימ ּפַאש ןייא ןיא טייבראעג טָאה רע ,ךאלדמעה ייב

 רעדילנטימ ַא ייב טייצ רענעי ןיא טָאה רעלימס יו קנעדענ ךיא

 ײטרַאּפ רעטייברא עשיטסילַאיצַאס עיצקעס רעשידיא רעד ןופ גניטימ

 ןיא ,טייברא רע ואוו ,ּפַאש-טריוש םעד ןיא ןא ,טלהעצרעד (,9 .? .ס)
 ,שטיווָאקליה ןעמָאנ ן'טימ ,ןאמרעננוי רענירג ַא ןעטייברא ןעמוקעגנָא

 ןוא ץנענילעטניא ןייז ראפ ךאפנייא טרעדנואוואב ,רעלימ ,רע ןעכלעוו

 ,טפאשנולק

 ןעראוועג ,אקירעמא ןיא ןעמוקעננָא ןיא רע יוװ ,דלַאב זיא טיווקליה

 .ס) שטנערב ןעשיסור ןופ ןוא ןאינוי רעכַאמטריוש רעד ןופ דילנטימ א

 ןופ רענייא ןעראוועג זיא רע ןוא ננאל ןעמונעג טינ טָאה סע (פ .?

 רע .שידיא ןוא שטייד ,שיסור ןיא סרָאטקעל ןוא רענדער-טּפיוה ערעזנוא

 -רא, רעזנוא ןיא ןעטכידעג רַאנָאז ןוא ןעלקיטרא ןעבירשעג ךיוא טָאה

 ןופ רעטלאווראפ-סטפעשעג רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע ."ננוטייצ רעטייב

 סָאד .ךאוו א ראלָאד 7 ןופ טלאהעגנ א ראפ טייבראעג טָאה רע .גנוטייצ רעד

 -עמא ןיא ןעמוקעג ןיא רע יו ,רעטעּפש רהאי ייווצ טימ ןעוועג זיא

 -רא, רעד ןופ רעשזדענעמ ןעבילבראפ טינ גנַאל רעבָא ןיא רע אקיר

 טנעלפ ןעבעל ַא ןוא שזדעלַאק ןיא טרידוטש טָאה רע ."גנוטייצ רעטייב

 -ירּפ וצ שילננע ןיא סנָאסעל ןעבענ טנעלפ רע סאוו ,םעד ןופ ןעכאמ רע

 .ןענָאזרעּפ עטַאװ

 יד ןופ רעדנירגטּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא טיווקליח סירָאמ

 יד ןופ גניטימ ןעטשרע םייב .ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייארַאפ

 -ננידנַאּפסערָאק רעד סלא ןעראוועג טלהעוורע רע זיא ןעטפאשקרעוועג

 ,טַאקָאװדַא ןא ןערָאװעג ןיוש זיא רע ןעוו ,רעטעּפש ןוא .רעטערקעס

 ןוא רעטייברא רענײײמענלַא רעד ןיא ןעראוועג ניטעט רהעמ ךָאנ רע ןיא
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 רעד ןופ רעבענטאר רעד ןערָאװעג זיא רע .גנוגעווַאב רעשיטסילאיצָאפ

 ןוא ,ןעטייצ עֶלַא ןיא ננונעוואב רעשיטסילאיצַאס ןוא ןאינוי-דיירט

 ,ןעטנעמָאמ עשיטירק עלא ןיא ךילכעזטּפיוה

 -היפ רעטנעקרענא רעד נָאט ןצ טנייה זיא טיווקליה סירָאמ

 -טָאר רעד ןוא ננונעוואב רעשיטסילאיצאס רענאקירעמַא רעד ןופ רער

 .סנאינוי עכילטסירק ךס א ןופ ןוא עשידיא עסיורג עלַא טעמכ ןופ רעבעג

 -רעטניא עלא ףיוא ןערוניפ עטסנעהעזעננָא יד ןופ רענייא ךיוא זיא רע
 .ןעסערגנָאק עשיטסילאיצאס עלאנָאיצַאנ

 רעד ףיוא אקירעמא ןיא ןעמוקענ זא ס ע ד נָא ר ַא ב ה סוי

 -ענ ןעטירד א טימ ךָאנ ןוא ,טיווקליח סירָאמ עסָאנעג טימ ףיש רעבלעז

 רעבָא ,רענדער ןייק ןעוועג טינ ןיא רעכלעו ,לָאט סירק .י ,עסָאנ

 .ּפ ,5 .ס רעד ןיא רעבמעמ רעניטעט א רהעז

 ,רהָאי גיצנַאװצ ןוא עכילטע ןופ ןַאמ רעננוי א ,סעדנָארַאב ףסוי

 רעד ןופ זיא ,עינרעבוג רעילָאדָאּפ ,שיבשזעמ לעטדעטש רעד ןיא ןעריובעג

 רע ןיא קראי וינ ןיא ןעמוקעג זיא רע יװ דלַאב ,ליכשמ א ןעוועג םייח

 טלָאמעד טָאה רע .ּפ .ל .ס ,8 שטנערב םעד ןיא דילגטימ ַא ןעראוועג

 -ןָאיני א ןעראוועג ךיילג ךילריטַאנ רע זיא ,סטנעּפ-ינ ייב טייבראעג

 .ןַאמ

 ,ננוגגעװאב רעטייברא רעד ןיא גידנעמוקניירא ,זיא סעדנָארַאב ףסוי

 ןייז .הרות טימ ןעדייר טנעלפ רע .רענדער ַא ןעראוועג ךיילנ טעמכ

 רעמיא ןענעלפ עמיטש עמענעננא ןייז ןוא ,רוניפ עגנוי ןוא ענהעש

 ןעלחעצרעד ךיא לעװ ןע'סעדנָארַאב ןענעוו רָאנ .רערעהוצ עליפ ןעהיצוצ
 ,רעכַאמקואלק יד ןענעוו לעטיּפַאק םעד ןיא ךילרהיפסיוא

 ננונעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ ןערהאי עטשרע ענעי ןיא

 ןייז ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילאיצאס יד ןופ ןעשנעמ עגיטעט יד ןעגעלפ

 -פעזרעד ןופ ןעסָאנעג יד טּפיוהרעביא ,ךיז ןעשיווצ טעדניירפַאב רהעז

 -ייוצ םוצ רענייא ןעטיזיו טימ ןהענ טּפָא טנעלפ ןעמ ,יײטראּפ רעב

 ,טייקניטעט ערעטייוו ראפ רענעלּפ ןעטייבראוצסיוא םוא ןעט

 -סילאיצאס עשידיא ,רימ ןענעלפ ,ךיא קנעדעג ,ןערהאי ענעי ןיא
 ןא רעטענ .י עסָאנעג םעד ייב ןעמוקנעמאזוצ טפָא ךיז ןעט

 ואוו ,רעלעק א ןיא ,טירטס קלָאפָאס 16 ןיא טניואוועג טָאה רע .זיוה

 רערעטלע ןַא ןעוועג ןיוש זיא רע ,לעטיילקדזייּפש ַא ןעטלַאהעג טָאה רע
 יד .עקלומראי א ןענָארט טנעלפ רע ןוא ,דרָאב רעגנַאל ַא טימ ,שנעמ

 -ראוו ןעבָאה ,ןעפיוק ןעמוק םהיא ייב ןעגעלפ עכלעוו ,רעבייוו עשידיא

 ,פיבשמ א ןעוועג רעבָא זיא רע .בר א זיא רע זַא טנעכערעג ךילנייש
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 ןופ רעשזדענעמ רעד ןעוועג רע זיא רעטעּפש ןערהאי טימ .רעקנעדיירפ א
 ַא ןעװעג זיא םעדייא ןייז ."טפנוקוצ , לַאנרושז ןעשיטסילַאיצַאס םעד
 י"ךער רעטנַאקַאב ַא ,ןעהַָאק ?אכימ .רד ,טסיכרַאנַא רעטנענימָארּפ

 ןוא רָאמיטלאב ןיא טניואוועג רעהירפ טָאה רעכלעוו ,רָאטקעל ןוא רענ 'ו
 ,קראי וינ ןייק ןעבילקעגרעבירַא רעהכַאנ ךיז טָאה

 -רהעמ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןענעלפ רעטענ עסָאנעג ןעטלַא םעד ייב
 ,ן'רעטענ רעסיוא ,שנעמ רערעטלע רעניצנייא רעד .ןעסָאנעג עגנוי םנעטס
 ס'ןָאדנָאל ריא מ עסָאנעג ןעוועג זיא ,טרָאד ןייז ןַאד טנעלפ סָאװ
 -עלפ רימ .טסילַאיצאס א ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,ןָאדנַאק םירפא ,רעטָאפ
 טגעלפ עקשטיטלא יד ןוא ןעריטוקסיד ן'רעטענ עסָאנעג ייב , ןעטרָאד ןעג
 -נעמאזוצ ךיז רימ ןענעלפ ךאוו עדעי .ייט טימ ןעריטקארט ןעמעלא זנוא
 ,סעיסוקסיד ןערהיפ ןוא טנעוװַא ןיא ןעמוק

 -רַאּפ םענדָאמ א טימ טנאקאב ךיוא ךיז ךיא בָאה םייצ רענעי וצ
 .ןעטסיכרַאנַא יד ןעשיווצ ןעבירעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןיוש

 ,גנונעװַאב רעטייברַא רעד ןיא גיטעט רהעז ןעווענ ןיב ךיא יװ יוזא
 ייב ןעשנעמ ענעדישרַאפ טימ ךיז ןעפערט וצ ןעמוקסיוא רימ טנעלפ
 .עטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילאיצַאס ןופ ,סנאינוי ןופ ןעננולמאזראפ

 ןעגנולמאזראפ יד ייב טנאקעב ךיז ךיא בָאה רהאיו ןעט-188/ ןיא
 א טימ ,טירטס דרַאשטרָא 26 ןיא ,"טייהיירפ רעד ערינַאיּפ, יד ןופ
 .ףלואוו ןעפורעג ךיז טָאה רעכלעוו ,"עסָאנעג , ןעלופסינמייהעגה

 עטשרע יד ןופ זיא רע זא ,הלואוו ?עסָאנעג , רענעי טָאה טלהעצרעד
 ,שדוק-ושפל ןיא םזילאיצַאס טרידנאנאּפָארּפ ןעבָאה עכלעוו ,םיליכשמ
 םייב ,ןאמרעביל ןרהא טימ ןָאדנַאל ןיא טייברַאענטימ טָאה רע זַא ןוא
 ןיא ,ןייאראפ רעטייברא ןעשיטסילאיצַאס ןעשידיא ןעטשרע םעד ןעדנירג
 -ערבעה ןעביירש טנעלפ רע זא ,טלהעצרעד טָאה רע .רהָאי ןעטײ6
 ,"תמאה, גנטיצ רעשיטסילַאיצ ַא ס רעד ןיא ןעלקיטרא עשיא
 ןעלקיטרא ענייז עלא זא ןוא ,ןעבענעגסױרַא טָאה ןאמרעביל ןרהא עכלעוו
 ."קינווָאװ-דמל , םינָאדװעסּפ םעד טימ ןעביירשרעטנוא רע טנעלפ

 ןיא קראי וינ ןיא גנונעוואב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ רעוט יד
 ןרחא ןופ טייקגיטעט רעד ןעגעוו טסואוועג טוג ןעבָאה ןערהָאי רע-80 יד
 יד ןופ ןעמענ יד טסואוועג ךיוא טָאה ןעמ .ןָאדנָאל ןיא ןאמרעביל
 טָאה ןעמ .שיאערבעה ןיא רעביירש עשיטסילאיצַאס עטשרע עגידסלָאמאד
 טמוק ,ףלואוו ,רָאטַאטינַא רעשיטסיכרַאנַא רעיינ רעד זא ,טרעהעג ךיוא
 רעטנוא תושרד עשי'נבר ןעטלַאה לָאמא טנעלפ רע ואוו ,ןעיצילַאנ ןופ
 .?קַאלָאּפ יבַאר , ןעמָאנ םעד
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 -וק ,קינווָאװ-דמל רעד ףלואוו ?עסָאנעג,ג טנעלפ ,קראי וינ ןיא ָאד
 ךיז טָאה רע ואוו ,"טייהיירפ רעד ערינָאיּפ , יד ןופ ןענניטימ יד וצ ןעמ

 -ניטימ ענעי ייב ןעדייר טנעלפ רע .טסיכרַאנַא ןא רַאפ ןעבעגענסיורא

 -ער ןענעג ןוא םזינומָאק-םזיכרַאנַא ןעגעוו ,טירטס דרַאשטרָא 86 ןיא ןעג

 .עיניל

 ,ךיז טכאד ,רע ןיא עּפורג רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ דילנטימ ןייק

 .טקנוּפדנַאטש רעייז ןענידייטרַאפ גידנעטש טנעלפ רע רעבָא ,ןעוועג טינ

 ,רעכיױה א :לופסינמייהעג רהעז ףלואוו רעזיד טָאה טקוקעגסיוא

 עכילגנעל-יד א טימ ןוא רָאה ענידנעשטשילב עצרַאװש טימ ,רערַאד ַא

 ַא ןיא רעטניוו ןוא רעמוז רע זיא ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג .?עדרעב עצראווש

 זיא ךַארּפש ןייז .גנעל יד סיפ יד זיב לעטנַאמרעביױא ןעצרַאװש ןעגנאכ

 טָאה רע .דיגמ ַא יװ ןעדייר רע טגעלפ טפָא .עניטרַאנעגייא ןַא ןעוועג

 .םיקֹוסּפ ןוא רעטרעוו עשיאערבעה עסַאמ ַא טימ טצונַאב גידנעטש ךיז

 -עג ,ןעטקַאפ טימ ייז ןעדנירגַאב ןוא ,ןעטנעמוגרַא עטוג ןעבעג טנעלפ רע

 "וצ ךיז ןעגעלפ עכלעוו ,ןעשנעמ ?הָאצ עסיורג א .הרות רעד ןופ ןעמונ

 סָאװ טימ ןעסיוו טלָאװעג ןעבָאה ,סעדער ענדָאמ ס'ףלואוו וצ ןערעה

 "ייק טָאה ענארפ רעד ףיוא דארג ,אקירעמַא ןיא ָאד ךיז רע טגניטפעשַאב

 "ורק טנעקעג טינ םהיא ייב ,ןעסָאנעג עטסטנעהָאנ ענייז ןופ וליפא ,רענ

 טינ לָאמנייק רע טָאה טניואוועג טָאה ןייֵלַא רע ואוו .רעפטנע ןייק ןעג

 ןעפערט םהיא טימ ךיז ןעמ טנעלפ סנעטסרהעמ .,ןעגָאזסױא טלאוועג

 ןיא סקאז פיליפ ןעסיוועג ַא ייב ,"עינרַאצעביק , רעגידסלאמאד רעד ןיא

 "ראד .סטירטס םורב ןוא דנערג ןעשיווצ ,שזדירדלע ףיוא ,ןולאס-עפאק

 "ייב גידנעטש ןוא גָאטיײב לֶאמַא ,ןעפערט טּפָא םהיא ןעמ טגעלפ ןעט

 -ָאה רעבָא ךילדנע .רעטצעל רעד רעמיא ןעביילבראפ טנעלפ רע ואוו ,טכַאנ

 טעוו רע זיב ןולאס-עּפַאק ןיא טראוועג ןעבָאה סָאװ ,םינלעב ןענופעג ךיז ןעב

 טעּפש רהעז ,ןעסָאנעג 84 א רימ ןענייז ,ךיא קנעדענ ,לָאמ ןייא .םייהַא ןהעגי

 ,רימ ןענייז ןעגנאגעג .עפַאק ןופ סיורא ן'ףלואוו טימ ןעמאזוצ ,טכַאנייב

 ןוא טרהיפעגמורַא טייצ א זנוא טָאה רע .ןעגנאנעג זיא ףלואוו ןיהואוו

 ,סאג ןיא ןעירשעג טָאה ןעמ .עיסוקסיד ַא טרהיפרַאפ ןעמ טָאה ?ייוורעד

 יו טקרעמַאב טינ רימ ןעבָאה לייוורעד ןוא ,טציהענ ןוא טכָאקעג ךיז

 .ןעראוועג ןענורטנא זנוא ןופ זיא ףלואוו ?עסָאנעג , יוזא

 .געט רֶאֹּפ ַא ןעמוק טינ ןוא ןעדניושראפ טפָא ױזַא טנעלפ רע

 רענייק ."עינרַאצעביק, ןיא ןעפערט רעדיוו םהיא ןעמ טנעלפ רעהכָאנ

 םהיא טלָאװעג טינ טָאה ןעמ ,םעד ןענעוו ןענערפ טינ םהיא ייב טנעלפ

 רע .ןעסעומש וצ ןעבָאה ביל טּפָא םהיא טימ געלפ ךיא ,ןעניטסעלַאב
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 .ןעכאז עדנערעלַאב ךיוא ןוא עטנַאסערעטניא ןעלהעצרעד גידנעטש טגעלפ
 -רַאװ , גנוטייצ רעשיטסיכרַאנַא רעשידיא רעכילטנעכעוו רעד ןיא

 רע .רעטײברַאטימ יד ןופ רענייא ןעוועג ףלואוו ?עסָאנעג, זיא ?טייח
 ןייז .םזיכרַאנַא ןעגעוו ןעלקיטרַא עגידרעייפ ןעביירש ןעטרָאד טגעלפ
 ךארּפש ןייז .גיטראנעגייא רחעז ,סעדער ענייז יו ןעוועג זיא ןעביירש
 ןוא ,זייוו-םיקוסּפ ןעביירש טגעלפ רע  .ךַארּפש-םיאיבנ ןימ ַא ןעוועג זיא
 ןעביירשרעטנוא ןוא .גידנענערב ,גידכעלייק ,ףרַאש ןעוועג זיא קוסּפ רעדעי
 ,"קינוואוזדמל , םינָאדװעסּפ ן'טימ גידנעטש ךיז רע טגעלפ

 -ימ יד גיטעט ןעוועג ןָאדנָאל ןיא ןענייז ןערהָאי רע-80 יד ןופ ףוס םוצ
 ןעטלַאהּפָא ,לעּפעשטיײיהוװ ןיא ,לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא ןעגעלפ ייז ,ןערענָאיס
 ,ןעדיא ןעדַאלנייא ןענעלפ ייז עכלעוו וצ ,"תוליפת , ןוא ןעננולמַאזראפ
 ןיא ןעבענענסיורא ןערענַאיסימ יד ןעבָאה ךיוא ,טיילעננוי סנעטסרעמ
 -ייצ רעקסרענאיסימ רעזיד ןופ רעמונ ַא .גנוטייצ עשיאערבעה ַא ןָאדנַאל
 טונ רהעז טָאה רעכלעוו ,רעטענ עסָאנעג וצ ןעלאפעגניירא לָאמַא זיא גנוט
 ןעבענעגסױרַא טָאה ןַאמרעכיל ןרהַא סאוו ,"תמאה, גנוטייצ יד טקנעדעג
 .ןָאדנָאפ ןיא

 רע טָאה ,גנוטייצ עקסרענָאיסימ יד ,טעטיזָאירוק ַא סלא ,גידנענעייל
 ןץ'טימ ןעבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,לעקיטרַא ןַא ןענופעג ןעטרָאד
 -יטרא ןעזיד ןעזעלענרעביא טָאה רעטענ ןעוו ."סַאקול רָאטסַאּפ , ןעמַאנ
 םהיוא ןיא טלאהניא רעד סָאװ ,טרעדנואוועג קרַאטש ךיז רע טָאה ,לעק
 -קע יד טריקיטירק קרַאטש טָאה לעקיטרא רעד .טנאקאב קרַאטש ןעוועג
 ךיז טָאה רעביירש רעד ןוא ,טּפַאשלעזעג רעד ןיא גנונעדרַא עדנעריטסיז
 טייהשנעמ רעד רַאפ גנוזיילרע עניצנייא יד ןא ,ןעזייווַאב וצ טחימעג
 יד ןעמעננָא טעװ טייהשנעמ יד ןעװ ןַאד זילב .םוטנעטסירק סָאד זיא
 יד עכלעוו ןופ ,תורצ עֶלַא ןעדניוושרַאפ ןעלעוו ,סוטסירק םוזעי ןופ ערעל
 | ,קרַאטש ױזַא טדייל טייהשנעמ

 ןעועלעג לָאמַא טָאה רע ןא ,ןענַאמרעד ןעמונעג ךיז טָאה רעטענ
 ןופ "תמאה, ןעשיטסילאיצַאס ןיא טקורדעג פעקיטרַא ןעכילנהע ןַא
 -ךעטנוא רעד ?קינווָאװ-דמל , ןופ טפירשרעטנוא רעד רעטנוא ןָאדנַאל
 טָאה גנוטייצ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא סָאװ ,רעד רָאנ ןעוועג זיא דיש
 ,םזילאטיּפַאק םעד ןעפַאשּפָא ןומ ןעמ זא ,טרהיפעגסיוא רעביירש רעד
 -שנעמ יד זַא ,טגידערּפענ רע טָאה גנוטייצ רעקסרענַאיסימ רעד ןיא ןוא
 | .סוטסירק-סוזעי ןופ ערעל יד ןעמעננָא זומ טייה

 ןיא טָאה ןעסָאנעג יד טלהעצרעד סע טָאה רעטענ עסָאנעג ןעוו
 הישק א :ןָאטעג גָאז א ,טסנרע ןיא בלַאה ,סַאּפש ןיא בלַאה ,עסָאנעג
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 יװ רערעדנַא ןייק טינ "סָאקול רָאטסַאּפ , רָאנ זיא רשפא ,השעמ ַא ףיוא

 .ףלואוו ?עסָאנעג ,

 ןעקסרענָאיסימ םעד ןיא זא ,גנַאלק ַא טיירּפשראפ ךיז טָאה ?ייוורעד

 "נהע זיא סאוו ,רענָאיסימ ַא ןהעזעג ןעמ טָאה טירטס קלָאּפָאס ףיוא זיוה

 | | .ן'ףלואוו וצ ךיל
 ףיוא עכריק רעקסרענָאיסימ רעזיד ןיא קעװַא ןענייז ןעסָאנעג רָאּפ ַא

 ןעטלַאה טעװ ןעמ זא ,טריסנָאנא ןעוועג זיא סע ןעוו ,טירטס קלָאפָאפ

 ןעוו ,ןערָאװעג ןעסָאנעג יד ןענייז טשאררעביא יװ ןוא .השרד ַא ןעטרָאד

 ."קינווָאװ-דמל םעד ,ן'ףלואוו עקַאט ןהעזרעד המיב רעד ףיוא ןעבָאה ייז

 ."סאקול רָאטסַאּפ , ןעוועג סָאד זיא רע

 -לעזיד טימ םוטנעטסירק ןעגעוו טדערעג ןַאד טָאה "סאקול רָאטסאּפ ,

 "ניטימ יד ייב ,"םזיכרַאנַא, ןעגעוו ןעדייר טנעלפ רע יוװ ,תולעּפתה עב

 ןעװעג זיא טלַאהניא רעד ."טייהיירפ רעד ערינָאיּפ , עּפורג רעד ןופ ןעג

 ַאיסימ יד ייב טגידערּפעג טָאה רע סאוו ,לאעדיא רעד רעבָא ,רעבפעזרעד

 .םוטנעטסירק ןעוועג זיא ןערענ

 "נעעג טָאה "סַאקול רָאטסאּפ,, זיב טראוועגּפָא ןעבָאה ןעסָאנעג יד |

 "עג ךיז ןוא ןעגנַאנעגוצ םהיא וצ ייז ןענייז ךָאנרעד ,השרד ןייז טגיד

 : םהיא וצ טעדנעוו

 .?סַאקול רָאטסַאּפ, ןעסירגַאב וצ ערהע יד ןעבָאה רימ --

 דלַאב רעבָא זיא רע .רעטשימוצ א עלייוו א ןענַאטשעג זיא ףלואוו

 : :ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ,ךיז וצ ןעמוקעג

 טָאה ,רעבָא .סאקול רָאטסאּפ ךיוא ןוא ,ףלואוו ןיב ךיא ,עי ---

 ןעד ךיז רע טָאה ?ן'סאקול רָאטסאּפ טימ ןעמעש וצ ףלואוו ןעד ךיז

 םִאֹװו ?שרעדנא סָאװטע סאקול רָאטסַאּפ ןעד טנידערּפ ? ןעטַאררַאפ

 ךייא ייב ךיא בָאה ?טרהיפרַאפ ןעד ךייא ךיא בָאה ?רהיא טליוו

 ןיא טייברא ןיימ ראפ ,הימ ןיימ ראפ טנעס א ןעמונעג זיא טינ ןעוו

 ,םייהשנעמ רעד ֹוצ עביל סיוא ןָאטעג סע בָאה ךיא ?גנוגעװַאב רעייא

 ...ןעלאעדיא וצ

 .קעװַא זיא סאקול רָאטסַאּפ ןוא

 -רַאנַא יד ןיא ןהעזעג טינ ן'ףלואוו ?עסָאנעג , ןיוש ןעמ טָאה רהעמ

 .ןעזיירק עשיטסיכ

 א לֹא א

 ואוו ,קירבַאפ ראניס ַא ןיא טייבראעג ךיא בָאה ,1887 רהאי ןיא

 "יוצ .ןעטנארגימיא "ענירג, ןעוועג טלָאמעד ןענייז רעטייברא עלַא טעמב
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 ןענעלפ ענירג יד ."יקנעיה רעשידיא ןייא ןעוועג זיא "ענירנ, ענעי ןעש

 ."ימייה, ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .?ץענאקירעמַא, רעד ןעפור םהיא

 ראניס זואר ןיא ,שיט ַא ייב שיט א םהיא טימ ךיא ןיב ןעסעזענ

 רחעז ךָאנ ןעוועג ןאד ןענייז עדייב ריס ,טירטס ןָאטלופ ףיוא ,קירבאפ

 ימייה .ןעטלעוו ענעדישראפ ייוצ ןופ ןעוװעג ןענייז רימ רעבָא ,גנוי

 ןעראוועג ןעריובעג וליפא זיא רע ."יקנעיה א ראפ ןעטלאהעג ךיז טָאה

 ןערעטלע ענייז טימ רעהא ןעמוקעג זיא רע רָאנ ,ןעלױּפ ,"עיראוולַאק, ןיא

 ןופ ןעסאלק עטשרע יד טנידנעעג רע טָאה ָאד ןוא ,לעגניא רעניילק סלא

 .,לוקס קילבָאּפ

 טימ ,סנרָאהנירג יד טָאהעג ביל טינ טָאה "ץענַאקירעמַא רעד ימייה,
 -אנ) ן'הנעט טנעלפ "יקנעיה רעד .טייבראעג ןעמאזוצ טָאה רע עכלעוו

 טינ "סנרָאהנירג, יד ךיז ןענרעל סעּפע סָאװראפ, :(שילגנע ןיא ךילריט

 רעד "? ןערעינַאמ עטכעלש ייז ןעבָאה סָאװראפ ןוא שילגנע ןעדייר סיוא

 רענירגבלאה א ןעוװועג ןיײלַא ןַאד ךָאנ ןיא ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש

 ףךיא .סטרָאּפס רענַאקירעמַא טימ טריסערעטניא גינייוו ץנאג ךיז טָאה ןוא

 ןעפיול נעלפ ןוא גנונעוואב רעטייברא רעד טימ טריסערעטניא ךיז בָאה

 ןוא ןעטסיכרַאנַא ,ןעטסילאיצאס ןופ ןעננולמאזראפ וצ דנעבא ןעדעי טעמכ

 | ,סנאינוי ןופ

 טימ ןעמאזוצ טייבראעג ןאד בָאה ךיא ואוו ּפַאש ראניס םעד ןיא

 רעטיול ,רעטייברא 200 א טניטפעשאב ןעוועג ןענייז ,"יקנעי, םעד ימייה

 ןוא רענעמ ,ןעדיא עלא טעמכ ןוא ןעטנארנימיא ענעמוקענרעבירא טשרע
 -אניס עניליב ייב ןעטרָאד ןעמ טָאה טייבראעג .עטלַא ןוא עגנוי ,ןעיורפ
 .עטעראניס רעּפייּפ ןוא קַאבַאט ייב ,(ּפעק ןהָא ןעראניס) סטורש ,ןער

 .ענידענַאלק ןעוועגנ ןענייז רעטייברא ענירג עזיד ןופ !עטסנידרַאּפ יד
 .תוריכש עטסערג יד ןעוועג ּפאש םענעי ןיא ןענייז ךָאו א רעלָאד סקעז
 יירד ןעטייבראסיוא זיולב ןענעלפ רעטיײברַא ענעי ןופ ?הָאצ עשביה א
 ןעבָאה רעטייברא יד עכלעוו ןעגנולדנַאהַאב יד טנייה .ךאוו א רעלָאד
 ,עכילרעדיוש ,עכילשנעמנוא ןעוועג ןענייז ,טיילרָאפ יד ןופ ןעגארקעג

 ַא ןעפור ןענעוו ןערעלק ןעמונענ ןיוש ןאד ןעבָאה זנוא ןופ רַאַּפ א
 -ענ טינ ןאינוי רעכאמ ראגיס יד רעבָא טָאה .ּפאש םענעי ןיא קיירטס
 סע .רעדילנטימ סלא תוכאלמ-לעב ענערהאפרע-טינ יד ןעמענניירא טלָאװ
 ןעטסילאיצאס עשידיא יד ןופ ךוזראפ א ןעראוועג טכאמעג ןליפא זיא
 -ייברא "סטורש , זואר ןופ "ןאינוי טנעדנעּפעדניא , ןא ןעריזינַאגרא וצ
 .טייצ עצרוק ַא טריטסיזקע ןיולב רעבָא טָאה ןאינוי ענעי .,רעס

 םענעי ןופ רעטייברא עלא טעמכ ןענייז ,רעהירפ טגָאזעג ןיוש יו
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 עסיורג יירד ףיוא טייבראעג ןעבָאה ייז ."ענירנ, ,ןעדיא ןעוועג ּפאש

 ןעמ טגעלפ ןעטראד ,סיפִא רעד ןעוועג זיא רָאלפ ןעטשרע ן'פיוא .סרָאלפ

 ןיא .סטעראגיס ןוא סטורש ,ןעראניס יד סעסקאב ןיא ןעקַאּפנייא ךיוא

 ענינייא ןוא ךאלדייס רענאקירעמא טייבראעגנ ןעבָאה םור גניקעּפ םעד

 ןא !סָאב םעד ןעוװעג ןיא סרעקעּפ יד ןופ ןאמרָאפ רעד ,סיִאב עגנוי

 -עג םהיא ןעמ טָאה לעננירּפ ,.רמ ,ןאמשירייא רעטנוזעג רעטלא ןא ,לעקנָא

 ןעוועג ןיא קירבאפ יד .טימעסיטנא רעסיורג א ןעווענ זיא רע ,ןעפור

 טרָאטעג טינ ןעבָאה רעטייברא יד רעבָא ,גנידליב-רָאטייװעלע ןא ןיא

 ןיא ןוא הירפ רעד ןיא ראפרעד ןענעלפ ייז .רָאטייװעלע ן'טימ ןערהָאפ

 רעטנוזענ רעטלא רעד  ,לעננירּפ .רמ ןאמרָאפ םעד ןהעגייבראפ טנעוװַא

 ןָאטּפָא ,רעטײברַא רָאּפ א ןענידיילאב לָאמ סעדעי טנעלפ טימעסיטנַא

 ,רענעמ יד רָאנ טינ .סעצכוב רַאֹּפ א ייז ןעבעג רעדא ?עציּפש א ייז

 -עמא רָאֹּפ יד .ןענידיילאב רע טנעלפ ךאלדיימ-רעטייברא יד ךיוא רָאנ

 ךיז ןענעלפ ,רָאלפ םענעי ףיוא טייבראעג ןעבָאה סאוו ,סעיִאב רענאקיר

 ."ענירג , יד וצ ןעּפעשט נידנעטש ךיוא

 -נא םעד ףיוא טנערעגפיוא ךילקערש ןעוועג ןענייז רעטייברא ּפאש יד

 -ענ טָאה "ץענאקירעמא רעד ימייה , וליפא .ןאמשירייא ןעשיטימעסיט

 ןעגעו טדערענרעביא לָאמ רֶאֹּפ א רימ טימ טָאה רע ,יונ םעד ןעטלָאש

 ערעייז טימ "סעקילדיא ענירנ, יד זא ,ןעוועג זיא שטייטסיוא ןייז .םעד

 ייז קשח םעד ןַאמשירייא םעד ייב סױרַא סע ןעפור ןערעינַאמ ?ענירג,
 -טע רימ ימייה טָאה -- ? טשינ רָאנ ריד רע טנָאז יאמעלא .ןענידיילַאב וצ

 זיא רע .טרעלקעג טינרָאג ימייה טָאה ךיז ןענעו .טנערפעג לָאמ עכיל
 .ןעּפעשט טינ לָאמנייק רע טעװ ,"יקנעי םעד ,םהיא זא ,רעכיז ןעוועג

 לעסיבא םייהא קעוא טנעװא ןייא ןיא ימייחה זא ןעפערט ףראד

 רעד טָאה ,רָאלפ ןעטשרע םעד ןעננאנענייבראפ זיא רע ןעוו ; רעהירפ

 -אוועג ןעלעפעג םינ ן'ימייה זיא סאוו טגָאזעג סעּפע ןאמשירייא רעטלַא
 -טנַא רעד ךיז טָאה .טרעפטנעענ "יקנעי רעד ימייח , םהיא טָאה .ןער

 םהיא טָאה ןוא ּפעלק ןעבעג ן'ימייה ןעמונעג ןוא טליופעג טינ טימעס

 ןעטרַאד זיא רעכלעוו ,ןעטסאק ןעסיורג א ןיא טרעדיילשעגניירא ךיוא

 -נעסיוו ןופ "ההות, יד טסואוועג ךיוא רשפא טָאה ימייה ,ןענאטשענ

 ןעוענ רע ןיא ןיילא רעבָא ,סרעטייפ-זיירּפ יד ןופ גניסקאב עכילטפַאש

 טָאה ,ּפעלק עטונ נידנענירק ןוא ,ןאמרעננוי רעכילקנערק ,רעכאווש א

 עלא ןופ רעטייברא ךס א ןעפָאלעננָא ןענייז סע .ןעיירש ןעמונעג רע

 רָאלפ רעזנוא ףיוא ףיורא ךיוא ןענייז רעטייברא ענינייא ןוא סרָאלפ

 לענש ףיױא ןעבָאה ריס  .גנוריסאּפ יד טלהעצרעד ןעטרָאד ןעבָאה ןוא
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 -ראד .רָאלפ ןעטשרע ן'פיוא רעטנורַא ןענייז ןוא ךאלקער ערעזנוא טּפַאכעג

 .ן'ימייה םענעגָאלשוצ םעד ןחעזרעד רימ ןעבָאה ןעט

 רשפא ךיז ןעבָאה סאוו ,עכלעזא ןעוועג ןענייז ?ענירג , יד ןעשיווצ

 ןייק ןעבָאה ייז רעבָא ,ןאמשירייא ןעטלא ן'טימ ןעווארּפס טונ טנעקעג

 -ךיימ ןוא סעיַאב ,טיילעננוי עשידיא עלא ןָאט וצ סעּפע טאהעג טינ טומ

 ףוס ,ןעירשעג זיולב ןעבָאה ,סענעדיא ןוא ןעדיא ערעטלע ךיוא ,ךאל

 ןעבָאה רעטייברא רַאַּפ א .סאנ ןיא רעטנורא עלא רימ ןענייז ףוס לכ

 -עג רימ ןעבָאה ךיילנ ןוא ,ץנערעפנָאק ַא טַאהעג ךיז ןעשיווצ טייהרעליטש

 :םלוע "םענירנ, םוצ עװעדנַאמָאק ַא ןעבעג

 ,טירטס ווָאלדול ןיא גניטימ א וצ ןעהעג רימ ---

 יררעפ טירטס ןָאטלופ ןופ טרישרַאמ רימ ןעבָאה רענייא יװ עלא

 -|ק .טרהיפענטימ ךיוא ריס ןעבָאה ן'ימייה ןוא ,טירטס ווָאלדול ךָאנ

 עליפ ךָאנ ןיא סע ןוא נניטימ םעד טנעפעעג ךיא בָאה ,לָאה ןיא גידנעמ

 -העלקרע וצ ןעראוועג ןעסָאלשאב נימיטשנייא רעטייברא יד ןופ סעדער

 ימייח , רעדורב ןענַאלשעג טָאה ןַאמרָאפ רעד סָאװ ראפרעד קיירטס א ןער

 ."יקנעי םעד

 ןעקישקעװַא לָאז סָאב רעד זא ,ןעוועג ןענייז ןעננורעדאפ ערעזנוא

 ,לעקנָא ןייז ,ןאמרָאפ ןעלאטורב םעד ּפאש ןופ

 סעּפע ךָאד טזיב וד, :טגָאזעג טַאװירּפ ענינייא ןעבָאה ן'ימייה וצ

 ".ןָאט טסנעק וד סאוו חעז ,"ינעמעט , ןופ ןעשיטילָאּפ א

 ימייה זנוא טָאה -- ,דניירפ עשיטילָאּפ עניימ וצ ךיילג העג ךיא ---
 .רענעלש םעד ןעריטסערַא וצ טנַאראוו ַא סיורא םענ ךיא ןוא -- ,טגָאזעג
 .ןענרעלנָא טימעסיטנַא ןעטלַא םעד ןעמ יו ןהעז ןיוש טעוװ רהיא

 טָאטשנָא ,רעטײברַא עַלַא רימ ןענייז גָאט ןעטייווצ ן'פיוא
 -עננא ןענייז סע .טירטס ווָאלדול 78 ןיא ןעמוקעג ,ּפאש ןיא ןהעג וצ
 עטרעטסיינאב ןעטלאהעג ןעבָאה עכלעוו ,רענדער עשיטסילאיצַאס ןעמוק
 | .סרעקיירטס יד וצ סעדער

 רימ ןעבָאה גָאט ןעטירד ן'פיוא .,גָאט םענעי ןעמוקעג םינ זיא ימייה
 .ןעועג טינ ןעטרָאד ןענייז סבעקס ענייק .ּפאש ןעבעל סטעקיּפ טלעטשעג
 -עוו טרָאװ ןייא ןייק וליפַא טנָאזעג טינ ןעבָאה ןעננוטייצ עשילגנע יד
 -סקלָאפ רעשידיא, רענידסלאמאד רעד ןיא רעבָא .קיירטס רעזנוא ןעג
 רעד ןיא ,ןעבירשַאב ךילרהיפסיוא ןעוועג גנוריסַאּפ יד זיא ?גנוטייצ
 ַא ךיז טָאה ,ןעטנארגימיא יד ןעשיווצ עינָאלָאק רעשידיא רענידסלאמאד
 ,םאש ס'ןואר ןיא ?קיײרטסייטַאּפמיס , םענעי טימ ט'שער'ענ ?עסיב שביה
 ."ענירג, עלא וצ טנאקאב ןעוועג ןזיא רעכלעוו
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 -ונעגנעמאזווצ טָאה רע ,לָאה ןיא ןעמוקענ ךיוא ימייה זיא ךילדנע

 סיִלָאּפ טעקרַאמ סקעסע ןיא קעװַא עֶלַא ןענייז רימ ןוא תודע עכילטע ןעמ
 -עג ןיילא בָאה ךיא .טירטס דנערג ןוא סקעסע רענרָאק ן'פיוא ,טרואק
 ,דיאס טסיא רעד ןופ סנעשיטילָאּפ-ינעמעט עשידיא ענילָאמא יד יוװ ןהעז

 טדערעג ןעבָאה ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ?עננע ןיטרַאמס ,הטימס ילרַאשט יוװ

 -ירטס יד .ןעננאפעגנָא ךיז טָאה ?עיירט רעד רעדייא ךָאנ ן'ימייה טימ

 ,סיעק רעד ןיא טריסערעטניארַאפ קראטש ןעווענ ,ךילריטַאנ ,ןענייז סרעק

 טימ טקאּפעג ןעוועג יא ,טרואק ןיא ןעוועֶג ןיא סע ץאלּפ ?יפיוו ןוא

 ,סאג ן'פיוא ןענַאטשעג ןענייז ענירעביא יד .רעטייברא ערעזנוא
 ןָא טמוק ,ןאמרָאפ רעשירייא רעד ,רענעלש רעד יוװ רימ ןעהעז טָא

 .רענַאקירעמַא ענשזַאו ייווצ ךָאנ טימ ,סָאב םעד ,קינעמילּפ ןייז טימ

 עטסערג יד רָאנ ןענייז טייל ענשזַאו ייווצ יד זא ,זנוא טגָאז ימייה

 ןעמ טָאה רעטעּפש לעסיבַא .טראווענ ןעבָאה ריס ,לָאה ינעמעט ןופ

 .תודע יד טימ רעיִאל ןייז טימ ימייה ."סיעק, רעזנוא ןעפורעגסיוא
 .סנעשיטילַאּפ ייווצ יד ,סָאב םעד ,קינעמילּפ ןייז טימ רעטנָאלקעגנָא רעד

 .רעטכיר ן'ראפ טלעטשענסיוא ךיז ןעבָאה עלַא

 .ענַאלק יד רָאפ טנייל רעיִאל ס'ימייח .ןָא ךיז טננַאפ טּפשמ רעד
 ןעטנַאלקעגנָא םעד ןופ סרעיאל ייוצ יד .תודע "ענירנ, יד טפור ןעמ

 -וצ ייז ןוא ,רעצעזרעביא ןא ךרוד ענירג יד ייב ןענַארפ ןענערפ ןעמענ

 ."דרסימסיד סיעק , :שזדָאשזד רעד סיוא טיירש גנולצולּפ ,ייז ןעשימ

 .טרואק ןופ סיעק יד ןעפרָאװענסױרַא טושּפ טָאה רע

 נידנעהעגנסיורא ,גירעיורט ימייה טנָאז -- ,טליּפשראפ בָאה ךיא ---

 יו סנעשיטילָאּפ ערעסערג ןענייז דניירפ 'סָאב םעד -- .טרואק ןופ

 ..,עניימ

 ,קיירטס םעד ןעבעגענפיוא טינ רעבָא ןעבָאה ,סרעקיירטס יד ,רימ

 עמירֶא ,סרעקיירטס יד .טייצ ןעכָאװ יירד ַא טרעיודענ טָאה רעכלעוו

 עלא טעמכ ןענייז ,ןאינוי א ןהֶא ,עציטש זיא סע עכלעוו ןהָא ,ןעשנעמ

 -יירטס ענעי ןופ ?הֶאצ עניילק א זילב ,סבאשזד ערעדנא ןעכוז ןעפָאלעג

 יו יוזא .ּפאש ס'זואר ןיא טרהעקענקירוצ ךיז ןעבָאה רעטייברא עדנעק

 עלא ןוא ןעטנארגימיא עשידיא ןעסאמ ןעמוקנָא ןעגעלפ ןערהָאי ענעי

 -ענענ ןעמָאנ א טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ּפאש ס'זואר ןענעוו טסואוועג ןעבָאה

 ןעראוועג טליפעגנָא רעדיו ל?לענש ץנאנ רע ןיא ,"לאטיּפסָאה רעד , ןענ

 ."ענירנ, עיינ טימ

 בָאה ךיא עכלעוו ןיא סקיירטס עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד

 | .טנילײײטַאב ךיז



 .ןאינוי ןעטסירַאכ-ךעטַאעט עשיריא יד

 .ןעטנַאטעליד ןופ "רעטַאעט , רעד--.אקירעמא ןוא רעטַאעט ןעשידוא ןופ גנַאפנָא רעד

 ןעראוועג רעטעפעש זוא סאוו ,וקסראב לארשו ?גרוטאמארד ןוא ראוטקַא , רעד ---

 -מָאק:רעטַאעמ ס'ןאמרעבלוז השמ -- .ןַאונוו רעדיינש רעד ןופ רעזוונַאגרָא ןַא

 ןוא ןערָאגיס ייב ןעטווברא גָאט ויב ןעגעלפ סָאװ ,ןעטסירָאכ עגילָאמַא וד --- .ונאַּפ

 -עג לַאפוצ א ךרוד זיא סע יוזַא יװ --- .רעטַאעט ןעשידיא ןיא ןעגנוז דנעבא ןוא

 .ןןאינוי ןעטסורַאכ יד ןעראוועג טעדנירג

 ןעראוועג טעדנידנעג ןיא קראי וינ ןיא ןאינוי ןעטסירָאכ עשידיא יד

 א ,ש ט ע ר ג א י ט י מ ןעוועג ןיא רעדנירנ רהיא 1886 רהאי ןיא

 -נוא ןענַאטשעג טלָאמעד ןיא ןאינוי יד .טסילאיצאס רעשידיא רעגיטעט

 "ןייאראפ-רעטייברא ןעשידיא, םעד ןופ טכיזפיוא רעד רעט

 -ַאעט רעשידיא ןייא זיולב ןעוועג קראי וינ ןיא זיא טייצ רענעי ןיא

 רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,"רעטַאעט-לאטנעירָא , רעד ,רעט

 .11392 רעמונ ,ירעואב

 םעד ןענארטעג רעהירפ טָאה רעכלעוו ,רעטַאעט לאטנעירָא םעד ןיא

 -יא עננוי טליּפשענ רהָאי ןעט-1882 ןיא ןעבָאה ,"ןעדראג-ירעיוב, ןעמָאנ

 -ימיא עשידיא ענעמוקענרעבירא סאוו רָאנ יד ןופ ,ןעטנַאטעליד עשיד

 /-אנ רעדירב יד ןענופעג ךיז ןעבָאה ןעטנַאטעליד עזיד ןעשיווצ .ןעטנארג

 .ערעדנא ןוא רָאטקעּפס םאדאמ ןוא רעה ,יקסוועשאמָאט סירָאב ,קאבול

 ייז ןעשיוצ רעבָא זיא .טַָאהעגנ טינ ייז ןעבָאה ןעסעיּפ עשידיא ןייק

 -ראב רעד .יקסרַאב ? ארשי ןעמָאנ ן'טימ רָאיטקַא ןייא ןעוועג
 א ןעראוועג רעטעּפש זיא ,"םלוע-ןב , ןעפור ךיוא ךיז טנעלפ רעכלעוו ,יקס
 ּפָאק ןופ טנעלפ רע .ןאינוי רעדיינש רעד ןופ רעזײנַאנרא ןא ןוא רעדיינש
 -עדנַא ןוא "קירדנעמש , ,"ןירעכאמ-ףושיכ" ס'נעדאפדלָאג ןעביירשרעביא
 .ןעליּפש ייז ןענעלפ ןעטנַאטעליד יד ןוא ןעמעיּפ ער

 רהאי ןיא ןיא עינַאּפמָאק ןעראיטקא עשידיא ע'תמא עטשרע יד ןעוו
 -יא עלא ייב דיירפ א ןעראוועג ַאֹד זיא ,קראי וינ ןיא ןעמוקעננא 9
 ,דנאלסור-דיז ןופ ןעדיא יד ייב ךילכעזטּפיוה ןוא ,ןעטנארגימיא עשיד
 -רעבליז השמ .רעטַאעט ןעשידיא ן'כָאנ טקנעבעג רהעז ןעבָאה עכלעוו
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 -ָאז ןעבָאה ענינייא ."רַאטס, סלא טנעקעג רעסעדא עלַא ןעבָאה ןע'נַאמ
 רעסיורג רעסעדא רעד ןיא ןעננוזעג לָאמַא טָאה רע זא ,טלהעצרעד ראג
 ןיוש זיא ּפרַאק ראיטקא רעד .עציּפ ןוח ןעטמהירַאב םעד ייב ?הוש
 סאוו ,עליפ ןעבָאה (ענייה .מ) ןע'ץיוװָאמייח ,רמ .טנאקאב יוזא ןעוועג טינ
 ןוא רעקימָאק ןעסיורג סלא טביולעג ,םייח רעד ןופ טנעקעגנ םהיא ןעבָאה

 יז ןא ,טלהעצרעד ןעמ טָאה (רעלדַא אראס) ץיווָאמייח .סרמ ןעגעוו
 םיוק ךיז טָאה ןעמ .םאנסיוא ןא רָאג זיא ןעגניז רהיא ןוא טוג טליּפש
 ןוא ,ןעליּפש וצ רעטַאעט א ןענארקענ טָאה עּפורט יד זיב ,טראוורעד
 עּפורט יד סאוו ,קילג א .ןעניפעג וצ רעווש רהעז ןעוועג ןַאד זיא סָאד
 "םואעסייל ןעטעהנאמ , םעד ןעמונעג ייז ןעבָאה ,טייצ-רעמוז ןעמוקעג זיא

 -סערג רעד ,"לָאה ןריוט , ןעסייחעג סע טָאה ןאד ,טירטס רעט4 רעד ןיא

 ,ךיוא ענהיב ַא טימ ךָאנ ןוא טייצ רענעי ןופ ץאלּפ רעטסנהעש ןוא רעט
 טנעקעג טינ ןעמ טָאה ענהיב רענעי ףיוא סאוו ,הרצ א ןעוועג רעבָא זיא
 יד טָאה ,(ןיילק וצ ןעוועג זיא יז לייוו) "סארעּפָא, ןייק ןערהיפפיוא
 ,ן'רמש ןופ אמארד ַא לָאמ ןעטשרע םוצ טרהיפענפיוא ראפרעד עינאּפמָאק
 ."םימותי ייווצ , יד

 טנעװַא ןעטשרע םעד ךיילנ טָאה םלוע רעשידיא רעקראי וינ רעד

 ."טיה, א טבאמעג טָאה גנולעטשרָאפ יד ןוא "לָאה ןריוט, םעד טקאּפעגנָא

 -לעז ןיא טליּפשענּפא עינאּפמָאק רעטַאעט עשידיא עיינ עזיד טָאה יוזא
 -רעד ,טכַאנ וצ תבש ןוא גָאטיירפ זיולב ,ןעכאוו יירד-ייווצ א לָאה ןעב

 .-בעלש ןעכאמ ןעמונעג "ןעדראג-ירעיוב , ןופ עּפורט עשידיא יד טָאה ?ייוו
 .טדָאטש רעדנא ןא ןיא קעווא רָאנ זיא ןוא סענזיב עט

 -עט ע'תמא ,דלעג לעסיבַא טימ ןעדיא ןענופעג ךיילג ךיז ןעבָאה סע

 -נידוצּפָא ןע'נַאמרעבליז ןעפלָאהעג ןעבָאה עכלעוו ,"ןעטאירטאּפ , רעטַא

 ן'תמא ןא טכאמעג םהיא ןופ טָאה ןעמ ןוא "ןעדראג ירעיוב, םעד ןעג

 ןוא ,ןעפראוועגסיורא ןעטרָאד ןופ ןעמ טָאה ךאלשיט-ריב עלא .,ןדעדןנ

 ןעװעג טינ רעבָא ןענייז ייז) ןעלהוטש טעס ןעלעגער .א טלעטשעגניירַא
 םעד טָאה ןעמ ןוא עקראילַאג יד טסקיפענסיוא טָאה ןעמ .(עכייוו ןייק

 .?רעטַאעט לאטנעירָא  ןעבענעג ןעמָאנ א רעטַאעט

 -ילארָאמ ןעסיורג ַא טָאהעג טָאה עינאּפמָאק רעטַאעט עשידיא יד

 ,עינַאּפמָאק רעד ןופ סרעשודענעמ יד .נלאפרע ןעלעיצנאניפ ןוא ןעש

 -ייח ןוא ןאמרעבליז ןערעה יד ןעוועג ןענייז ,םיטַאבעלַאב יד ,טניימ סָאד

 -ראעג ןעבָאה עינַאּפמָאק רעד ןופ רעליּפשיש ענירעביא יד ,ץיוװַאמ

 יד טל ןעטנעצארּפ עסיוועג ףיוא ,טסייה סָאד ,"ןעקראמ , ףיוא טייב
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 -ַאבעלַאב-טינ ,ןעראיטקַא עזיד ןופ ןעטסנידראפ יד ,ךָאנ ןעטיפָארּפ

 .ענידעגָאלק ןעוועג ןענייז ,םיט

 ןוא רענעמ ןופ רָאכ א טרעדָאפעג ךיוא ךיז טָאה ןעסעיּפ ענעי ייב

 ,ןעיורפ

 יד) ּפאש א ןיא ןעטייברא נָאט ייב ןענעלפ ןעטפירָאכ עטשרע ענעי

 -ניז ייז ןענעלפ טנעוװא ןיא ןוא (סרעכאמ ראגיס ןעוועג ןענייז עטסיימ

 א רעלָאד 48 ןייז ןענעלפ תוריכש ערעייז .רעטַאעט ןעשידיא ןיא ןעג

 ךָאנ ןעמוקאב ןענעלפ ייז ןוא ,רָאכ ןיא ןענניז ןענעלפ ךאלדיימ יד ,ךָאװ

 ,ןעטסירָאכ-רענעמ יד יו תוריכש ערענעלק

 רעד .לַאפוצ א ךרוד ןערָאװעג טעדנירגעג זיא ןאינוי ןעטסירָאכ יד

 -ענ דבכמ עסעיּפ א ןופ עבארּפ ייב לָאמ ןייא טָאה רעשזדענעמ רעטַאעט

 טינ ןעטייצ ענעי ןיא ןיא סָאד .קאב ןיא שטַאּפ ַא טימ טסירָאכ א ןעוו

 ראניס א ןענארקעג רארג טָאה שטאּפ םעד רעבָא .עניױווַאנ ןייק ןעוועג

 רָאּפ א ךָאנ םימ רע ןיא .רילנטימ ןאינוי א ןעוועג זיא סאוו ,רעכאמ

 -רַא רעשידיא ןופ דילנטימ ןעניטעט א ,ן'שטערג ֹוצ קעװַא ןעטסירָאכ

 רעכלעו) ץנימ לעקיימ טימ ןעמאזווצ טָאה רעכלעוו ,ןייאראפ רעטייב
 -רֶא (ןיצּפיל ינעק ןירעליּפשיוש יד טארייהעג רעטעּפש ןערהאי טימ טָאה

 ןאינוי ענעי .ןאינוי א ןיא רעטַאעט ןעשידיא ןופ ןעטסירָאכ יד טריזינאג

 -ַָאה ייז זא ,ןעטסירָאכ יד ןופ ענאל יד טרעסעבראפ ליפ יוזא ףיוא טָאה

 ךיז ןוא ןעננוניטפעשאב ערעדנא ערעייז ןעבענעגפיוא טייצ רעד טימ ןעב

 .לחוש ןיא ןוא רעטַאעט ןיא ןענניז טימ רָאנ ןעבעגענּפָא

 עשידיא עטשרע יירד יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןאינוי ןעטסירָאכ יד

 -ידיא עטנינייאראפ יד טעדנירנעג 1888 רהאי ןיא ןעבָאה עכלעוו ,סנאינוי

 .קראי וינ ןיא ןעטפאשקרעוועג עש

 רעדילגטימ ערהיא ןוא םויח דע ךָאנ טריטסיזקע ןאינוי ןעטסירָאכ יד

 ענייפ ץנאנ ןעמוקַאב ןוא ערעטַאעט עשידיא עלא ןיא טניטפעשאב ןענייז

 ,תוריכש



 .ןאינוי רעליּפשיוש עשיריא יד

 ונַאּפמָאק רעטַאעט ןייז ןוא ן'אקסעלוגָאמ דנומגוז ןופ אקורעמא ןיא ןעמוקנָא רעד
 ס'ָאקסעלוגָאמ ןוא "רעטַאעט לַאטנעירָא , ס'ןַאמרעבליז --- ."ןערעטש , רעטיול ןופ

 רעסוורג רעטשרע רעד -- ."ןעקרַאמ, ןופ םעטסוס וד -- ."זיוהיארעּפָא ןעונעטור,

 -- .ןאונוו-ןערָאוטקַא רעד ןופ גנודנירג וד -- .רעטַאעט ןעשודוא ןיא קוורטס

 -רא ןענייז ןעראיטקא וצ םעד ןעגעוו סנאינוי עשידיא עלַא ןיא ןעטַאבעד עגיציה
 סרעשודענעמ וד -- .לוסנואק-רעטַאעט םעד ןופ גנודנורג וד --- .טינ רעדא רעטייב

 .ןאינוו-ןעראוטקַא רעשידיא רעד ןופ

 טעדנירגעג קראי ןינ ןיא ךיז טָאה ןאינוי-ןעראיטקַא עשידיא יד

 ענייא ןעוועג זיא ןאינוי רעליּפשוש יד .1888 רהאי ןופ רעמוז עדנע

 -נירגעג רהֶאי ןעבלעז ןיא ןעבָאה עכלעוו ,סנָאינוי עשידיא יירד יד ןופ

 עשידיא עלַא ןופ עיצַאזינַאנרָא עלַארטנעצ יד) ןעטפַאשקעװעג יד טעד

 -וי ןערָאיטקַא רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא .(קרָאי וינ ןיא סנאינוי

 .ףָאנָאמיס השמ רעליּפשיוש רעד ןעוועגנ זיא ןָאינ

 ןיא ןיוש ןענייז ,טעדנירגענ ךיז טָאה ןאינוי רעליּפשיוש יד ןעוו

 טלהעצרעד ןיוש בָאה ךיא יו .סדעטַאעט עשידיא ייווצ ןעוועג קראי וינ

 -עמַא ןיא ןעמוקעננָא 1888 רהאי ןיא ןיא ,לעטיּפַאק ןענירָאפ םעד ןיא

 טימ .עּפורט-ןערָאיטקַא עשידיא עטשרע יד םי טייז רענעי ןופ עקיר

 ,עּפורט עטייוצ א ןעמוקעג ןיא ,1886 רהָאי ןיא ,רעטעּפש רהָאי יירד

 -ג י ז רָאיטקַא ןעשידיא ןעטמהיראב םעד ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא

 .א ק ס על ונ ָא מ ד נו מ

 ַא טכַאמעגנָא ןַאד טָאה עּפורט ס'ָאקסעלונָאמ ןופ ןעמוקנָא סָאר

 ןיא עינַאּפמָאק עיינ יד .קרָאי ןינ ןופ ןעדיא יד ןעשיווצ םשור ןעסיורג

 ,ָאק סעלונג ָא מ םַאדַאמ ןוא ררעה : "ןערעטש , רעטיול ןופ ןענַאטשַאב

 ,ןַא מ ניי פ ד נו מ ג יז ,ר ע ? ס ע ק דו ד  יורפ ןוא ררעה

 -ַאב ַא) ל ע ק ניי פ - ץ ר ַא ו ו ש  יורפ יד ןא 5 ע ק ניי פ .מ
 א ני לו א 9 ירפ ,ט ַא ? ב ניי יו | .מ ,(ַאנָאדַאמירּפ עטמהיר

 קנעדעג ךיא ןעמענ סעמעוו ,רעליּפשיש ךָאנ ןוא ן יי י ט ש ? ע ד ע
 .טינ ןיוש
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 "יד-קיומ ַא טכַארבעגטימ ךיז טימ טָאה עפורט-ןעראיטקַא עיינ יד

 -עּפש ןערהָאי טימ ןיא ןהוז סעמעוו ,ןייטשלעקניפ .מ ןעסיוועג א ,טנעגיר

 ,810 ,לַאקָאל ,ןאינוי רעקיזומ רעגיה רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג רעט

 ,ק נ ַא ל ב | ַא ע ? ,טנעניריד-רָאכ ַא טכַארבעגטימ ךיוא ןעבָאה ייז

 ןעװעג ךָאנ ןיא רע .רעליּפשיוש ןייק ןעוועג טינ ןאד ךָאנ זיא רעכלעוו

 .רָאכלרעטַאעט ן'ראפ רערהעל ןוא רענניז רעטונ א ,גנוי רהעז

 וצ רעטַאעט ןייק ןענירק טנַאקעג טינ טָאה עינַאּפמָאק עיינ יד

 רעדָא) "זיוה ארעּפָא ןָאטנניסקעל, יד ןעגנודענּפָא ייז ןעבָאה ,ןעליּפש

 רעט98 רעד ףיוא ("ןעדרַאג סעררעט, ,ןעפורעג ןַאד ךיז טָאה יז יװ

 יד .ענהיב רעניילק א טימ לָאה רעסיורנ ַא ןעוועג זיא סָאד .טירטס

 -ןעטעקַאק,, יד :ןעוועג ןענייז טהיפענפיוא ןעבָאה ייז סָאװ ןעסעיּפ עטשרע

 יד ,אטערעּפָאטלעװ עטצעזרעביא ןא ,"אלָאקירעּפ , ,ר"מש ןופ ?ןעמַאד

 -עיּפ עכלעזא ץלא ,שיזיוצנַארפ ןופ גנוצעזרעביא ןא ,"ןערידַאנערג ייווצ ,

 יד .סירענעצס ןהֶא ,ענחיב רעניילק ַא ףיוא ןעֶליּפש ןעק ןעמ טָאװ ,ןעס

 ןעוװעג זיא סָאד ןוא .טכוזַאב םוג ןעוועג ןענייז ןעננולעטשרָאפ עטשרע

 -ענ עלא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנארגימיא עשידיא יד ?ייוו ,רעדנואוו א

 -ויצ ענעי ןיא םינלעב עסיורג ןייק ןייז טינ ןענעלפ ,ןואט ןואד טניואוו

 -ָאמ ןעוועג רעבָא ךָאד זיא סע .רעטַאעט ןיא ןואטיּפָא ןערהָאפ וצ ןעט

 .רעטַאעט םעד טליפעגנָא ןעמ טָאה ,אקסעלוג

 -ונָאמ טּפיוהרעביא .,ןעמונעגסיוא רהעז טָאה ?ןעמַאד-ןעטעקָאק , יד

 .עסעיּפ רענעי ןיא טליּפשעג טָאה רע סָאװ ןעלָאר יירד ענייז טימ ָאקסעל

 דוד טנעכייצענסיוא ךיז ןעבָאה ,"אלאקירעּפ , ,עסעיּפ רעטייווצ רעד ןיא

 אנאדָאמירּפ יד ןוא ,ןעטבילענ ן'ראפ טליּפשענ טָאה רעכלעוו ,רעלסעק

 .ןעגניז רעייז ןעראוועג ןעלעפעג רהעז זיא םלֹוע םעד .לעקניפ םַאדַאמ
 א טכוזעג טָאה ןוא ןעכָאװ ענינייא טליּפשענּפָא טָאה עּפורט יד

 -ראפ ןעװעג ןיא לָאה רעזיד .ןענירק טנַאקעג טינ טָאה ןעמ ןוא רעטַאעט

 םלוע רעסיורג רעד טָאה וצרעד ןוא ןעטרעצנַאק ןוא רעלעב ראפ ןעמונ

 -ענמורא עינַאּפמָאק ס'ָאקסעלונָאמ ןיא .ןואט-ּפא ןערהָאפ טלָאװעג טינ

 ןוא רעטַאעט ַא טכוזענ טָאה ןעמ .טכַאךןעביז ןעטאנָאמ א גידייל ןעגנאג

 .ןעניפענ טנעקעג טינ

 עטונ טכאמעג ל?ייוװרעד טָאה ?ינַאּפמָאק רעטַאעט לאטנעירָא , יד

 ןופ טסאפראפ ,סאטערעּפָא טרהיפענפיוא ןעטרָאד טָאה ןעמ ,ןעטפעשעג

 ,ננַאל ןעטַאנָאמ טליּפשענ ןעמ טָאה "רעדירב יד טימ ףסוי, .רעניײטַאל

 ."ישי ןב דוד, אדעּפָא ןא טרחיפענפיוא טייצ עננַאל ַא ןעמ טָאה רעהכָאנ

 טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה ?רעטַאעט לַאטנעירָא , ןופ רעשזדענעמ רעד
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 ,ןיי טש ד ? ָא עי פ ַא ס .,סרמ :סרַאטס עיינ טכַארבענּפָארא

 - .רעליּפשיוש ענינייא ךָאנ וא ד ל ָא ג נ ה ע ש ןעטלַא םעד
 .גידייל ןעננאנענמורא ץְלַא ןיא עינַאּפמָאק רעטַאעט ס'ָאקסעלונַאמ

 ,ךילגעמנוא ןעוועג ןַאד זיא ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןעליּפש ןערהָאפסױרַא

 ךילדנע .,ןעליּפש וצ ןעמעוו ראפ ןעוועג טינ טושּפ טרָאד זיא סע ?ייוו

 -ונָאמ ראפ ןעבָאה עכלעוו ,רעמענרעטנוא דניירפ ןענופענ ךיז ןעבָאה

 טנעלפ סע ואוו ,ירעיוב 110 ןיא ?רעטַאעט ןיילק א ןעננודענּפָא ן'ָאקסעל

 ןעפורעג ךיז טָאה רעטַאעט רעד ."ינַאּפמָאק קַאטס, עשילגנע ןא ןעליּפש
 -נעירָא , ס'נַאמרעבליז ןענעקטנַא דארנ ןעווענ זיא ןוא "רעטַאעט לאנָאשענ ,

 טנעפעעג טָאה ָאקסעלונָאמ ןעוו .ירעיב 112892 ןופ ,"רעטַאעט לַאט

 ןעשיווצ ץנערוקנָאק עכילרחעפעג ַא ןעננאפעגנָא ךיז טָאה ,רעטַאעט ןייז

 טליּפשעג ןעמ טָאה סרעטַאעט עדייב ןיא .סרעטַאעט עשידיא ייווצ יד

 ָאקסעלונָאמ יו ,"זיוה ארעּפָא ןעינעמור  ןיא .,סעטערעּפָא עשירָאטסיה

 רָאסעּפָארּפ טנינעקעג טָאה ,לעּפמעט םעיינ ןייז ןעבענעג ןעמָאנ ַא טָאה

 ףעזָאי -- ?.רעטַאעט ל?אטנעירָא  ןיא ןוא ?סארעּפָא  ענייז טימ ץיוורוה

 עדייב ןיא ןעמ טָאה םעדרעסיוא ."'סארעּפָא ענייז טימ רעניײטַאל

 רעבָא טָאה םלוע םעד ןעדַאפדלָאג ןופ ןעסעיּפ עֶלַא טליּפשעגנ ערעטַאעט

 ןעוועג ןענייז ןעטרָאד לייוו ,רעטַאעט ס'ָאקסעלונָאמ ןיא ןעניוצעגנ רהעמ

 -כעלש טכַאמעג טָאה "רעטַאעט לאטנעירָא רעד .רעליּפשיוש ערעסעב

 -וקנָאק ןעמונעג ,ןאמרעבליז .רמ ,רעשזדענעמ רעד טָאה ,ןעטפעשענ עט

 רעד ףיוא רעטַאעט ןעסיורנ א ןעננודענּפָא טָאה רע סאוו ,טימרעד ןעריר

 טציא ךיז טניפעג ץַאלּפ םענעי ףיוא וינעווע עט4 ןוא טירטס רעטפ

 -עט ס'לָאָאּפ, לעּפמעט םענעי ןעמ טָאה ןעפורעג ,רָאטס ס'רעקיימאנאוו

 | ."רעטַאעט
 -ַאעט עשידיא ייווצ ןעוועגנ ןיוש ןענייז קראי וינ ןיא יו םעדכָאנ

 וצ גנונעואב א ןעננאפעגנָא רעליפשיוש יד ןעשיווצ ךיז טָאה סרעט

 טנידראפ טלָאמעד ןעבָאה ןעראיטקַא ערענעלק יד .ןאינוי א ןעדנירנ

 .ןעבעל ןייק ןעכאמ טנעקעג טינ ךאפנייא ןעבָאה ייז זא ,גינייוו יוזא

 זיא וצרעד ,ךאווש ןעוועג טייצ עטשרע יד זיא ןאינוי ןעראיטקַא יד

 -רעבליז ,רעטַאעט סילֵאֲאּפ םעיינ םעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןעמוקעג

 -ןאינוי עֶלַא ןעסָאלשעגסיוא ןענרָאמהירפ םענהעש ןייא ןיא טָאה ןוא ,ןאמ

 טלעטשעננָא רעצעלּפ ערעייז ףיא טָאה ןוא ןעטסירָאכ ןוא ןעראיטקא

 .קיירטס א וצ טרהיפענ טָאה סָאד .טייל ןאינוי ןייק טינ

 ןיא סָאד) טלָאמעד ןעבָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד

 .קיירטס םענעי ןערהיפוצנא ןעפלָאהענ (1889 רהאי ןיא ןעוועגנ ןיוש
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 ןעטסירָאכ רעד טימ ןעננַאנעגטימ ןענייז סרעשִא ןוא סרעטסָאּפ-?יב יד

 .קיירטס יטַאּפמיס א ןיא םנאינוי ןערָאיטקא ןּוא

 -ַאעט ערעדנַא עלַא ןוא ןעראיטקַא ןוא ןעטסירָאכ עדנעקיירטס יד

 רעד ףױא ,רעטַאעט לאטנעירא םעד ןעגנודעג ןעבָאה עטלעטשעננָא רעט

 + ַאעט ןעשידיא ןעוויטארעּפָאאק א טנעפעעגנ ןעטראד ןעבָאה ןוא ,ירעיוב

 "ראפ יד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא טרהיפעג ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעט

 .קראי ןינ ןופ ןעטפַאשקרעװעג עשטייד עטגינייאראפ ןוא עשידיא עטנינייא

 -עג זיא רעטַאעט ןעשידיא ןעוויטארעּפָאָאק םענעי ןופ רערהיפ-טּפיוה רעד

 ,רעבוה .א ןעמָאנ טימ ,ןעטפַאשקרעװעג עשטייד יד ןופ טָאנעלעד א ןעוו

 רעװויטַארעּפָאָאק רעד .(טסירק א ,שטייד א) ןאינוי סרעיילקירב רעד ןופ

 ירָאפ ןענייז סע לייװ ,טייצ עצרוק ַא זיולב טריטסיזקע טָאה רעטַאעט

 ןיא קייוטס רעד  סרָאטײרעּפָאָאק יד ןעשיווצ ןעטייקניטיירטש ןעמוקעג

 ןאינוי ןעראיטקַא יד רעבָא ,ןעננאנעג ןעריולראפ ןזיא רעטַאעט סי'לָאאּפ

 .טייצ עגנַאל א טריטסיזקע טָאה

 טָאה ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ןעגנניטימ יד ייב

 .ןאינוי ןעראיטקא יד ןעסילשוצסיוא גנונעװַאב א ןעגנאפעגנָא ןאד ךיז

 ערעדנַא יד ןופ רעטערטראפ עליפ סאוו ,ןעווענ זיא םעד ןופ עכאזרוא יד

 טדנעוושראפ ןעטפאשקרעוועג יד זא ,טנָאלקעגנ ךיז ןעבָאה סנאינוי עשידיא

 ןעטייקניטיירטש יד ןעטכילש וצ ףיוא טייקניטעט ןוא טייצ עצנאג רהיא

 ןעראיטיקא רעשידיא רעד ןופ רענגנעג יד .ןאינוי ןעראיטקַא רעד ןופ

 םינ טּפױהרעביא ןענייז רעליּפשיוש זא ט'הנעט'עג ךיוא ןעבָאה ןאינוי

 ףיוא טייבראעג ןערהָאי ענעי ןיא ןעבָאה רעליּפשיוש יד ,רעטייברא ןייק

 -ענעמ יד ֹוצ םיפתוש ךעלקיטש ןעוועג אזלא ןענייז ייז ,ןעטנעצארּפ

 -מםאזראפ יד ףיוא ןאינוי ןעראיטקא רעד ןענעו ןעטאבעד יד .,סרעשזד

 -ענ ךיז ןעבָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ןעננול

 ןעגארטענרעבירא ןעטַאבעד יד ןענייז רעהכָאנ ןוא גנאל ןעטַאנָאמ ןעניוצ

 .קראי ֹוינ ןיא סנאינוי עשידיא עלא ןופ ןעננולמאזראפ יד ףיוא ןעראוועג

 יַאב ןעבָאה סנאנוי עשידיא עלַא ןופ טייהרעמ יד זא ,ןעוועג ןיא עדנע יד

 -עג יד טימ ןעדנובראפ ןעביילב עי לָאז ןאינוי ןעראיטקַא יד זא ,ןעסָאלש

 .ןעטפאשקרעוו

 קיירטס א טרהעלקרע ןאינוי ןעראיטקא יד טָאה 1900 רהְאי ןיא

 -נרא ןענייז ןעראיטקא יד וצ עיטאּפמיס סיוא .רעטַאעט סלעּפיּפ ןיא

 טגנַאלַאב ןעבָאה סָאװ ,עטלעטשעגנָא עגירעביא יד ךיוא קיירטס ןיא רעט

 -יוש רעד ןופ ננורעדאפ טּפוה יד .סנאינוי רעטַאעט ערעדנַא יד וצ

 ,"ןעקרַאמ, טָאטשנא ,תוריכש עכילטנעכעוו ןעוװעג זיא ןאינוי רעליּפש
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 יד ןיילַא ןעװענ ןענייז סרעטַאעט עשידיא יד ןופ םיטַאבעלַאב יד ?ייוו

 -יא יד זא ,ןענעכערסיוא יוזא ןענעלפ ייז ןוא (ןערעטש) "סרַאטס ,, טּפיױה
 .עשאק ףיוא רעסאוו יו רהעמ טינ ןעמוקאב ןעבָאה ןעראיטקא עגירעב

 .ןאד ןופ ןוא קיירטס םענעי ןענואוועג טָאה ןאינוי רעליּפשיוש יד

 -ענ ןעכילטנעכעוו סרעטַאעט עשידיא יד ןיא רעליּפשיוש יד ןעמוקַאב ןָא

 | - ,טלאה

 רימ זילב טריטסיזקע ןעבָאה קרָאי וינ ןיא ןעוו ,1902 רהָאי ןיא

 -- ,סלעּפיּפ ןוא דנערנ ,רָאזדניו ,אילַאהט רעד -- ערעטַאעט עשידיא

 ,שילאק םַאדַאמ ,רעלסעק ,רעלדַא ,ָאקסעלוגָאמ ןעליּפש ןענעלפ סע ואוו

 רעד ףיוא ןענייז ,ץיוװָאקשָאמ .מ ןוא יקסוװועשַאמָאט .ב ,ןיצּפיל םַאדַאמ

 ,סלָאה קיזוומ עשידיא עהייר א ןערָאװענ ןעריובעג גנולצולּפ דייס טסיא

 ."םיטעיירעוו עשידיא , ןעפור ןַאד ייז טנעלפ ןעמ יװ רעדָא

 ערענעלק ןוא ערעסערג ףלעוװצ עצנַאג ןענייז טייצ רהָאי ןייא ןיא
 ןָאלג ַא רַאפ טייצ עטשרע יד טָאה'מ ואוו ,ןערָאװענ טנעפעעג סלָאה קיזומ
 ןעגניז טרעהעג ,דלענ-טירטנייא טנעס 18 רעדָא 10 ראפ רעהכָאנ ןוא ריב

 ."סרעטקַא-ןייא, עשיטאמַארד ןהעזענ ןוא ןעטעלּפוק ןוא ךאלדיל עשידיא

 "עוו ייב ,ךאלדיימ ןוא סעיַאב ,טייל עגנוי עשידיא טרָאד ןעבָאה טליּפשעג

 רעשידיא א ןעדעוו וצ קשח רעסיורג ַא טנערבעג ןעצרַאה ןיא טָאה סע ןעמ

 ןהעש טנעקענ עקאט ןעבָאה ייז ןופ ענינייא .עסירטקַא רעדָא .רָאיטקַא

 -עקס עשיטַאמארד ןעליּפש וצ טנַאלַאט טָאהעג ןעבָאה ערעדנַא ;ןעגניז
 ,סרעטקַא-ייווצ ןוא סרעטקַא-ןייא ,סעשט

 דייס טסיא רעד ןופ טנענוי יד סנעטסיימ ,םוקילבוּפ עשידיא סָאד

 -יירעוו, יד .סלָאה-קיזומ עניזָאד יד ןעכוזַאב ןרענ טנעלפ ,קראי ןוינ ןופ

 ןייז ,תבש ןוא נָאטיירפ טּפיוהרעביא ןוא ,דנעװַא ןעדעי ןענעלפ "סיטע

 ,רעכוזַאב טימ טקַאּפעג

 טסיא עמירַא יד ,רעטײברַא יד רַאפ זןיא רושזעלּפ עניליב עיינ יד

 טעליב רעטסניליב רעד ?ייוו ,קילנ רע'תמא ןא ןעוועג ,רעניואוונייא רעדייס

 ןיא דנערהעו ,טנעס 58 טסָאקעג טלָאמעד טָאה רעטאעט ןעשידיא ןיא
 -ַאפ עצנאנ ןייז ןעמונעגנ רעטיײברַא רעמירָא ןַא טָאה ?יטעיירעוו, רעד

 ןוא ןהעזעג עלַא ייז ןעבָאה טנעס 40 ראפ ןוא ,רעדניק ןוא יורפ ,עילימ

 טימ ןעקנורטראפ ךָאנ ייברעד ןוא ךאלדיל ענהעש טימ רעטַאעט טרעהעג

 .ןעננוזענוצ ךיוא ןילַא ןוא ריב

 -לע ףיוא רעּפיק-ולַאס ַא טנעפעעג טָאה "יטעיירעוו, ןעטשרע םעד

 ,טירטפ שזדירד
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 ,יקסרַאיִאב .רמ רעסיוועג ַא טָאה טייצ דעבלעז רעד ןיא רהעפעננוא

 -רָאד ןיא רעדיינש א ןעווענ זיא עטַאט סעמעוו ,ןַאמסדנַאל רעסעדא ןַא

 ןעבענ ,טירטס דנערג 248 ןיא טנעפעענ -- רעטַאעט ןעשיסור ןעגיט

 ןעמ ואוו ,"יטעיירעוו, עשידיא ַא ךָאנ ,ןולַאס-ריב א ןיא ,טירטס יטסירק

 םעד ןיא .ליװעדָאװ טליּפשעג ןוא רעדיל עשילגנע ןעגנוזעג ךיוא טָאה

 -ענסיוא גנונעפערע רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא ןיא רעבָא טָאה לָאה קיזומ

 .ןעראיטקַא "יטעיירעוו, ענידסלאמאד יד ןופ קיירטס ַא ןעכָארב

 -ידיא עטגינייארַאפ יד ןופ גניטימ םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,קנעדענ ךיא

 -ירטס ענעי ןופ עטימָאק א ןעפָארטעג ךיא בָאה ,ןעטפַאשקרעוועג עש

 -לעװ ,טאגעלעד גניקָאװ רעייז טימ ,ןעראיטקַא יטעיירעװו עשידיא עדנעק

 ןעבָאה רעקיירטס יד .רעסערּפ-רעדמעה ס5א טנעקענ בָאה ךיא ןעכ|

 "יטעיירעו, רעד זא ,סנאינוי עשידיא יד ןופ רעהעטשרָאפ יד טלהעצרעד

 ,תוריכש עכילנעלק ייז טלהָאצ ןוא טכעלש ייז טלעדנַאהַאב רעמיטנענייא

 ןענואוועג קיירטס רענעי זיא ןעטפאשקרעוועג יד ןופ ףליח רעד טימ

 ןָאינוי סרָאטקע יטעיירעו, א ןערָאװעג טריזינַאנרָא זיא סע ןוא ןעראווענ

 -קרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד וצ טגנַאלַאב טָאה עכלעוו ,"5 לאקאל

 .ןעטפאש

 רעהירפ ואוו ,ירעואב 106 ןיא ןעראוועג טנעמפערע זיא טייצ רענעי וצ

 ןעמַאנ ן'רעטנוא ,"יטעיירעו, א ךָאנ ,רעטַאעט רעשידיא ַא ןעוועג זיא
 ן'ראפ סטיס 800 טימ ןוא ענהיב רעסיורג ַא טימ ,"לָאה קיזומ סלעּפיפ,
 ,םוקילבוּפ

 ם ע ס :ןעוועג ןענייז יטעיירעװו רענעי ןיא "סרַאטס, טּפיױוה יד

 -ַארד סלא ןוא ,טנעקענ טינ ךָאנ ןַאד טָאה רענייק ןעמעו ,ן י ט ס ע ק

 רעליּפשיוש רעד -- סרעטקַא-ייװצ ןוא-ןייא ןופ רעליּפשיוש רעשיטַאמ

 טנעס 989 ןיב 18 ןופ ןעטסָאק טנעלפ ןעטרָאד .7 יב ע 2 ס ק ַא מ

 -עמ יד ןוא ןעקנארטעג ערעדנא ןוא ריב טריוורעס טָאה ןעמ .טעליב א

 .ןעטפעשענ עטוג טכאמעג ןערהאי ליפ ראפ טָאה טנעמשזרענ

 עסיורג יירד ךָאנ ןעוועג ןאד ןענייז ,עטנַאמרעד ןיוש יד ץוח א

 יי .דרייס טסיא רעד ףיוא סלָאה קיזומ
 -יא טלעטשעגנָא ןעוועג ןאד ןענייז סיטעיירעוו עשידיא 12 יד ןיא

 עשיטאמארד ןוא רעגניז ייז ןעשיווצ ,סעסירטקַא ןוא ןעראיטקא 100 רעב

 ןוא ןייא; יד ראפ רעסאפרַאפ עיינ ןעמוקענפיוא ןענייז סע .רעליּפש

 ענעגייא ןעסאפראפ ןייֵלַא ןענעלפ רעליּפשיוש ענינייא .."סרעטקא ייווצ
 רעפמַאשַאב ,רעדיל ןופ רעסאפראפ ןעמוקעגפיוא ןאד ןענייז סע .סעשטעקסה

  סנעטסיימ ,סעקטסירָאכ ןוא ןעטסירָאכ ,ךאלדיל יד ראפ םינוננ יד ןופ
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 -יטסיזקע ענידסלאמאד יד ןופ ןעמוקענ ןענייז עכלעוו ,גראווגנוי ץלַא

 -רא ןוא רעטייברא עשידיא עגנוי ךס א .ןענייאראפ עשיטאמארד עדנער

 -עוו ןעראווענ ןענייז ךאלדיל ןענניז טנעקעג ןעבָאה סאוו ךאלדיימ-רעטייב

 .ןערָאיטקַא יטעייר

 . -יא טגנַאלַאב ןַאד ןעבָאה ןערָאיטיקַא יטעיירעוו יד ןופ 8 לאקאל םוצ

 -ָארּפ רעד ףיוא ןעליּפש ןענעלפ ייז ןופ ערעדנא ,סרעבמעמ 200 רעב

 .ץניוו

 ןוא ייווצ ,ןייא יד ןיא ןעליּפש ןענעלפ עכלעוו סראטס טּפיױה יד

 ,ביורטנייו .מ ,רעיינש .?7 ,ליבעג סקַאס :ןעװעג ןענייז ,סרעטקַא-יירד

 -ענ רעקימָאק יד ןופ .רעמערק סיאול ןוא ןעיליל רָאדיזיא ,םיובנעריב .?

 .ןעהָאק ילראשט ןוא ןיטסעק םעס ךיא קנעד

 טָאה ,רעטַאעט ס'ליבעג ןופ רַאטס יד ,ןייטשדלָאג ינעשזד
 -ציא יד ןופ טפלעה א יו רהעמ ."סיטעיירעו, יד ןיא טליּפשענ ןַאד

 ןעבָאה ןאינוי ןעראיטקַא רעשידיא רעד ןופ סרַאטס ןוא רעדילנטימ עגיט

 רעדייס טסיא ענעי ןיא ןעגנַאפעגנָא רעליּפשיוש םלַא ערעירַאק רעייז

 | .סלָאה קיזומ עשידיא

 ,ד ניי ר פ נ עז ייוו י נו מ  רָאיטקַא רעטסואווַאב רעד

 ,לָאה קיזומ ןעשידיא ַא ןופ ענהיב רעד ףיוא טעװעדַָאהעגנפיוא ךיוא ךיז טָאה

 יטעיירעװ טליּפשעג טלַאמעד ןעבָאה עמַאמ ןייז ןוא עטַאט ןייז ואוו

 | .רעטַאעט

 -ייז ייז זיב ,ןהעצ רהָאי א טריטסיזקע ןעבָאה "סלָאה קיזומ , ענעי

 ןענייז טייצ רעד ןופ ףױלרַאפ ןיא ןעננַאנעגרעטנוא זייווניצנייא ןענ

 -עמ יד ןעמעוו ,סרַאטס ןעסקאווענסיוא ןערָאיטקַא יטעיירעוו יד ןעשיווצ

 .טרישזַאגנַא ךיז ייב ןעבָאה סרעטַאעט טיימיטישזדעל יד ןופ סרעשזדענ

 זייווניצנייא ןערָאיטקַא יטעיירעו עשידיא יד ןענייז טרַא ַאזַא ףיוא

 וינ ןופ ערעטַאעט עשידיא טיימיטישזדעל יד ןיא ןעליּפש ןעננַאנענרעבירא

 -מעמ יד טהעטשַאב גָאט ןעגיטנייה ייב .,ץניווָארּפ רעד ףיוא ןוא קראי

 טנעצָארּפ 80 רעכעה ןֹופ ןאינוי ןעראיטקַא רעשידיא רעד ןופ ּפישרעב

 .ןעראיטקא יטעיירעוו עשידיא ענילָאמַא יד ןופ

 רהיא ןופ ןערהָאי עליפ יד ןופ ףױלרַאפ ןיא טָאה ןאינוי ןעראיטקא ידו

 ןענייז ייז ןופ עטסרהעמ יד ןוא סקיירטס עליפ טכאמענכרוד ץנעטסיזקע

 .ןעראוועג ןענואוועג

 עטסקראטש יד ןופ ענייא טצעי ןזיא ןאינוי רעליּפשיוש עשידיא יד

 עטנינייארַאפ יד טימ ןעדנובראפ זיא יז .דנאל ן'רעביא סנאינוי עשידיא

 -רַאפ ןערָאיטקַא ןעלאנָאיצַאנרעטניא םעד טימ ,ןעטּפַאשקרעװעג עשידיא
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 ןאינוי יד טננַאלַאב ךױא ."ןאינוי ?ענָאשענרעטניא יטיווקע , יד דנַאב

 | ,ליטנָאק-רעטַאעט םוצ

 ןיא .עטונ רהעז ןענייז רעליּפשיש עשידיא יד ןופ תוריכש יד
 -עלּפ יו ,ןעראיטקא רהעמ ןעוועג רעמיא ןענייז סע סאוו ,זיא רעבָא חרצ

 ,סרעטאעט עשידיא יד ןיא רעצ

 -ןעראיטקא עשידיא יד סאוו ,ןעטייקניטיירטש ןוא סקיירטס עלא

 יד טימ ץנעטסיוקע רהיא ןופ ןערהאי עטשרע יד טַאהעג טָאה ןאינוי

 טעטכילשעג ךילנהעוועג ןענעלפ סרעטַאעט עשידיא יד ןופ סרעשזדענעמ

 .ןעטפַאשקרעװועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ןערעוו

 -נא יד טימ ןעמאזוצ ,ןאינוי ןעראיטקא יד טָאה 1911 רהֶאי ןיא

 םרעשָא ,סרעמויטסָאק ,רעקיזומ ,ןעטסירָאכ יו ,סנאינוי-רעטאעט ערעד

 עלַא טעטכילש רעכלעוו ,ליסנואק-רעטַאעט א טעדנירגעג ,סרעטסָאּפ-?ליב ןוא

 -עמ יד ןוא עטלעטשעננא-רעטאעט יד ןעשיווצ ןעהעטשטנע סָאװ ,םיכוסכס

 -עננא ןאינוי ןעראיטקא עשידיא יד טָאה רהֶאי ןעבלעז ןיא .סרעשזדענ

 ןערהיפ לָאז רע זא ,ראיטקא ןייק טינ ,רעשזדענעמ ןעלעיצעּפס ַא טלעטש

 6 : | ,ןאינוי רעייז
 זיא ןאינוי ןעראיטקא רעשידיא רעד ןופ רעשזדענעמ רעטשרע רעד

 -לעֹוו ,רָאטײרעּפאסטנעּפײנ א ,ג ר ע ב ר ע קו צ ש ר ע ה ןעוועג

 .ןאינו רעכַאמ סטנעּפ-נ רעד ןופ טַָאנעלעד א ןעוועג רעהירפ ןזיא רעכ

 ,טייצ רהאי עכילטע ןאינוי-ןעראיטקא רעד ןופ רעשזדענעמ ןעוועג זיא רע

 ןיא ןאינוי ןעראיטקא רעשידיא רעד ןופ רעשזדענעמ רעטייווצ רעד

 ַא ןעועג רעהירפ זיא רעכלעו ,ש ט יוו ַא בי י? ם ע ס ןעװעג

 -ראפ רעד ןעוועג ןיא רע .ןאינוי רעטייברא רעצלעס רעד ןֹופ טאנעלעד

 -ייז טייצ רענעי וצ .,טייצ עצרוק א ןאינוי ןעראיטקא רעד ןופ רעטעדט
 -קרעװעג יד ןיא ןענאלק ןעראוועג טכארבענ ןע'שטיווָאבייל ןענעג ןענ
 רעד ןיא טייקניטעט רענירעהירפ ןייז טימס גנודניבראפ ןיא ןעטפאש
 סָאד .סנאינוי עשידיא ערעדנַא ןיא ןֹוא ןאינוי רעטייברא רעצלעס
 -ןערהע ןא ןעראוועג טלהעוורע ןאד ןיא סע .1918 רהאי ןיא ןעוועג זיא
 עלַא ןופ רעטערטרַאפ ןופ ןענַאטשַאב ןיא סָאו ,טכירעג
 -ַאב וצ ,גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןֹופ ןעננולײטּפָא
 -ענּפא טָאה טכירעגךערהע רעד .ן'שטיווָאביײל ןעגענ ןענאלק יד ןעטכַארט
 םעס זא ,לייטרוא םעד טכאדבענסױרַא טָאה ןוא ןעגנוציז עליפ ןעטלאה
 ןעטלהאצאב ןעכלעוו דנענריא ןעמענראפ ֹוצ דנעסַאּפ טינ זיא שטיװָאבייל
 זיא רע  .ננונעװאב רעטייברא רעד ןיא טמא ןעטלהָאצַאבנוא רעדָא
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 ןופ רעשזדענעמ סלא עלעטש ןייז ןעזָאלראפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןאד

 ,ןאינוי ןעראיטקא רעשידיא רעד

 ןאינוי ןעראיטקא רעשידיא רעד ןופ רעשזדענעמ רעטירד רעד סלא

 -קירַאּפ) רעברַאב ַא ,ן י ק ס ו ג ן י ב ו ר ןעראוועג טלהעוורע זיא
 סרעבראב רעד ןופ רעשזדענעמ רענעזעוועג ַא ןוא דיירט םייב (רעכַאמ

 ,ןאינוי

 רעד ןופ רעשזדענעמ רעד זיא ןיקסונ .ר סאוו ,ןערהאי עליפ יד ראפ

 -וּפער יד ןיא ,ל?יסנואק דיירט-רעטַאעט ןופ ךיוא ןוא ןאינוי ןעראיטקַא
 טמא רעד .ןעגיטשענ קרַאטש סנאינוי רעטַאעט עשידיא יד ןופ עיצַאט

 ַא רַאפ טכארטַאב סנעטצעל טרעוו ,ןעראיטקא ןופ רעהעטשרָאפ א ןופ

 וצ זיא טציא רעשזדענעמ םעד ןופ עבַאגפיוא יד .עלעטש עשיטַאמָאלּפיד

 | .םיכוסכס ןוא סקיירטס עגיטיונמוא ןעדיימסיוא ןהעז

 ,קסיױרבָאב ןופ טמוק רע .טסידנוב רעשימייה ַא ןזיא ןיקסוג .ר

 זיא קראי וינ ןיא ךיוא ."דנוב , ןיא ניטעט ןעוועג לָאמא ןיא רע ואוו

 -ףפַאשקרעװעג עשידיא עטגיניײארַאפ יד ןיא רעוט רענעהעזעגנָא ןא ןיקסונ

 ךָאנ ןיא ןוא גניר רעטייברא ןיא ,ןָאשייאיסָאסא "סטרעוורָאפ, ןיא ,ןעט

 .סעיצאזינַאגרַא עכילטפאשלעזעג ןוא רעטײברַא עליפ



 .ןָאינוי רעצעזטפירש עשידיא יד

 יד -- .עקורעמא ןיא טּפַאלקשעג לָאמא ןעבָאה רעצעזטפירש עשידיא יד יוזַא יװ

 וצ ןערהָאי רע-80 יד ןופ גנַאפנָא ןיא רעצעזטפורש עגינויא ןופ ןעכוזראפ עטשרע

 ןוא דנַאלסור ןוא ןעדיא ףיוא ןעמָארגָאּפ יד -- .ןאינוו א ןיא ךיז ןעריזינַאגרָא

 עטשרע יד -- .עקירעמא ןיא ךאפ רעצעזטפירש ןעשידיא ן'פווא גנוקריוו רעייז

 ןוא ןאינוויסנָאוצוזַאּפָא יד -- .ןאינוי רעצעזטפירש רעשידיא רעד ןופ רעדנירג

 רעטמהורַאב רעד -- .סנאונוו עדויב ןופ גנוגינויאראפ יד --- .ךַאפ רעצעזטפורש

 טָאה ןאינוו רעצעוטפירש יד סאוו --- .גָאש-סמיוברא ןעגודנוטש-8ֿ ן'ראפ קיורטס

 .רעדולגטימ ערהוא רַאפ טפמעקעגסווא

 -ידיא עטשרע רָאנ יד ןופ ענייא זיא ןאינוי רעצעזטפירש עשידיא יד

 .קראי ןינ ןיא ןעראוועג טריזינאגרַא זיא עכלעוו ,סנאינוי עש

 אקירעמא ןיא ךאפ רעצעזטפירש ןעשידיא םעד ןופ עטכישעג יד

 עטכישעג רעד טימ ןעדנובראפ זיא יז .עטנאסערעטניא ןא רהעז ןיא

 .אקירעמא ןיא ןעננוטייצ עשידיא ןופ גנודנירג רעד ןופ

 .ןעשידיא , םעד ןופ דילגטימ א ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,קנעדעג ךיא

 יד וצ טנעלפ ,(1884 רהֶאֹי ןיא ןעוועג זיא סָאד) "ןייאראפ רעטייברא

 ןעמָאנ ן'טימ רעצעזטפירש א ןעמוק ןייאראפ םענעי ןופ ןעננולמאזראפ

 רעכלעוו ,טנַארגימיא רעשידא א ,נג ר ע ב ני ר ג ט ע נ ר ַא ב

 רע ןוא ,ןערהַאי רע-70 יד ןופ ךָאנ קראי וינ ןיא ןעוועג ןאד ןיוש זיא

 "ראפ רעטייברא ןעשידיא, םעד ןופ ,סרעוט יד טימ ן'הצע ךיז טנעלפ

 טָאה ןיילא .רעצעזטפירש עשידיא יד ןעריזינַאגרָא וצ יוזא יו ,"ןייא

 "אב טָאה ןוא יירעקורד רעשילגנע ןא ןיא טייבראעג טלָאמעד גרעבנירג

 יד זא ,טלאוועג רעבָא טָאה רע .,ןאינוי רעצעז רעשילגנע רעד וצ טגנַאל

 -ןהעצפופ יד לייוו ,טריזינַאנרֶא ןייז ךיוא ןעלאז רעצעזטפירש עשידיא

 ןיא םייבראענ טייצ רענעי וצ ןעבָאה סאוו ,רעצעז עשידיא ניצנאווצ

 רהעמ טינ ןענידראפ ןענעלפ ,קראי וינ ןופ ןעיירעקורד עשידיא רָאּפ יד
 ןענעלפ ןעדנוטש-סטייברא יד .ךאוו א רעלָאד ףניפ סנעטסכעה ,ריפ יוװ

 ןיא ןעוועג ןענייז ןעיירעקורד עשידיא עלא .נָאט א העש 1612 ןייז

 ,סרעלעק עסַאנ
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 ם'נופ רעדילגטימ יד ,זנוא טָאה ,נרעבנירג טענרַאב ,רעצעז רענעי

 ןערהאי רעד70 יד ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעו זא ,טלהעצרעד ,ןייאראפ

 טריטסיזקע טייצ רהאי עכילטע ןופ ןיוש טלָאמעד ןעבָאה ,קראי וינ ויא

 יד ,"גנוטייצ-סקלָאפ, יד ,"טסָאּפ יד, :ןעננוטייצ עשידיא ענינייא

 -ירג, סלַא טָאה ,גרעבנירג ,רע זא ןוא ,ערעדנא ןוא ?ןעטעזַאג עשידיא,

 רעשידיא א .ןעננוטייצ עשידיא ענעי ןופ רענייא ןיא טייבראעג "רענ

 ןענייז סע לייו ,בוט ןבא ןא ןעװעג טייצ רענעי וצ זיא רעצעזטפירש

 -ַאמ-ץעז ןייק) רעצעזטפירש עשידיא ענייק ןעועג טינ קראי וינ ןיא

 -רעצעז א ןערעוו ךיז ןענרעלוצסיוא ןוא ,ןעװעג טינ ךָאנ ןענייז ןעניש

 .(גנאל ןערהאי טרעיודעג טָאה

 טָאה ,ןָאהרש .רמ ,"ןעטעזַאנ עשידיא, יד ןופ רעבענסױורַא רעד
 ,רעגָאװש א רענייז ןעװעג זיא סָאד ,רעצעז ןעשידיא ןייא זיולב טָאהעג

 טינ "ןעטעזַאנ, יד ןעבָאה םהיא ןהֶא ןא ,ןיי טש מו 5 א י .מ

 רעד טָאה ראפרעד .רעצעז ןיא לעגנַאמ םעד בילוצ ,ןהענסיורא טנעקעג

 ףתוש א ראפ ןע'נייטשמולאי טכאמענ "ןעטעזאנ יד ןופ רעבענסױרַא

 | | .טפעשענ ןיא
 -קע עגיד'הרצ א טַאהעג ןעגנוטייצ עשידיא ןעבָאה טייצ רענעי וצ = |

 -שטייד ןופ ןעמוקעגנ ןענייז סאוו ,ןעדיא ענידסלאמאד יד ?ייוו ,ץנעטסיז

 ןענעלפ ראפרעד ,ןעננוטייצ ןעזעלעג נינייו ןעבָאה ,ןעלױּפ ןוא דנאל

 .ןהעגרעטנוא ןעננוטייצ עשידיא עטסיימ יד עקאט

 ."ןעטעזאג עשידיא, יד ףיױא העושי א ןעמוקענ זיא רעבָא גנולצולּפ

 ןעבָאה דנַאלסור-םורד ןיא ןעוו ,ןערהאי רע-80 יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןעבָאה ןעדיא עשילױּפ ןוא עשטייד יד ןוא ןעמָארנָאּפ ןעכארבעגסיוא

 יד ןעבירשַאב ןעבָאה עכלעוו ,"ןעטעזַאנ עשידיא, יד ןעזעל טּפאכעג ךיז

 .רארגטעווסילעי ןוא וועיק ,עטלאב ,סעדא ןיא ןעדיא ףיוא ןעמָארנָאּפ

 -ידיא ןעסַאמ דנַאלסור-םורד ןופ ןעמוקנא ןעננאפעגנָא ןעבָאה דלַאב

 א ןעגָארקענוצ גנוטייצ יד טָאה ןפוא אזא ףיוא ןוא ןעטנארנימיא עש

 .רעזעל עיינ ךס

 ןעננוטייצ ןוא ןעיידעקורד עשידיא יד ראפ קילנג רעטסערג רעד ןוא

 ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא יד ןעשיווצ סָאװ ,ןעוװעג זיא קרָאי וינ ןיא

 .רעצעזטפירש ?הָאצ עשביה א ןענופעג ךיז טָאה דנַאלסור-םורד

 רעד וצ ןעמונעגניירא ןעבָאה םיטַאבעלַאב-רעקורד עשידיא רָאַּפ יד

 -םקע ךילקערש ייז ןעבָאה ןוא ,רעצעזטפירש עשידיא ענירג יד טייברא

 טימ זיא ,רעצעזטפירש עשידיא ןיא לעננַאמ א טָאטשנא ?ייוו ,טריטַאולּפ

 | .רעצעז ליפוצ ןעראוועג טייצ רעד



 199 אקירעמַא ןוא סנָאינוי עשודוא

 .ךָאנ 1888 רהָאי ןיא זיא ("נרעבנירג טענרַאב רעצעזטפירש רעד

 ןעשידיאה םעד ןופ ןעגנלמַאזרַאפ יד וצ ןעמוקעג לָאמ עליפ

 .ןאינו רעצעזטפירש עשידיא א ןעדנירג ןענעו ,"ןייאראפ רעטייברא

 וצ רעצעזטפירש יד ןעפור וצ ןעזיוואב טָאה ןייאראפ רעד רעדייא רעבָא

 -צעי םעד ,ןאהַאק .בא וצ קעווא רעצעז עשידיא עכילטע ןענייז ,גניטימ א

 ייֵז ראפ לָאז רע ןעטעבעג םהיא ןוא ,"םטרעוורָאפ , ןופ רָאטקאדער ןעניט

 .ןאינוי א ןעריזינַאנרָא

 ,ןעוו יונענ טינ קנעדענ ךיא .ןעראוועג ןעפורעג ןאד זיא גניטימ א

 םענעי ייב ןעוועג ןיב ךיא .רהאי ןעט-1888 ןיא ןייז טזומענ טָאה סע רָאנ

 רעדא 18 א ראפ עדער א ןעטלאהענ טָאה ןאהַאק עסַָאנעג ,גניטימ

 עשידיא עכילטנעכעוו ַא ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא ןַאד) רעצעזטפירש 0
 -ָארטראפ טָאה עכלעוו ,"ננוטייצ עשידיא יד, ןעמָאנ םעד טימ גנוטייצ

 ןעראוועג ןעבענענסיורא ןיא ןוא ןעטנעדיזערּפ ןעשודָאל ןוא לוש עלא ןעט

 .(רעלסקעוו .רמ ןעסיוועג א ןופ
 יד ןופ ןאינוי לעקיטש א ןעראוועג טעדנירנעג ןזיא טנעווַא םענעי

 עסָאנעג ט'רסמ'ראפ ןאד ןעמ טָאה ראטפרעד ןוא ,רעצעזטפירש עשידיא

 ןופ רערהעל א ןעוועג זיא רע ואוו ,הנישי א ןופ עטמַאעכ יד וצ ןע'נַאהַאק

 ."טסיליציצ , א ,רעוט-ןאינוי א סעּפע ןיא רע זא ,שילננע

 -סיזוקע גנאל טינ רעדייל טָאה ןאינוי רעצעזטפירש עטשרע ענעי

 ענַאלפ עכילקערש יד ןערעסעבראפ וצ ןעזיוַאב טינ טָאה יז ןוא טריט

 .רעצעזטפירש עשידיא יד ןופ

 רעקראי וינ יד  ןענישרע ןיוש זיא סע ןעוו ,1888 ,ץרעמ ןיא טשרע

 ייוצ ןופ ןעבענענסיורא ,גנוטייצ רעטיײברַא ןא ,"גנוטייצסקלָאפ עשידיא

 ,ןאיני רעצעזטפירש יד ןעראווענ טעדנירגעג זיא ,ןענָאזרעּפ עטאווירּפ

 ןע קי ר ע מס א ו ר ב י ה י ד, ןעבעגענ ןעמָאנ א ךיז טָאה עכלעוו

 7ק רָאי וינ ווא ןאינוי ?לעק ייפ אארנָאּפיט

 ןאינוי רעד ןופ רעדנירנטּפיוה רעד זיא ,קנעדעג ךיא טייוו יו ףיוא

 -לעװ ,ר ע ב ר ע ו| | ,י ןעמָאנ םעד טימ רעצעז רעסיוועג א ןעוועג

 ,"ננוטייצסקלַאפ רעשידיא  רעקראי וינ רעד ןיא טייבראעג ןאד טָאה רעכ

 רעהירפ טָאה רע .עיצילַאג ןופ טנארנימיא ןַא ןעוועג זיא רעברעוו .י

 -ענג טָאה ןעמ ואוו ,יירעקורד א ןיא ,דנאלגנע ,ןָאדנָאק ןיא טייבראעג

 ןוא טצוא ךיז טנופעג רע ןוא טלַא רהָאו 78 טצעי זוא ,גרעבנירג טענרַאב (*
 ָאדארָאלַאק ןיא ,ןאינוו לעקיפארגָאּפומ לאנָאשענרעטנוא רעד ןופ .םואה, רעד

 | .םוימס
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 ,נננטייצ-רעטייברא עטאווירּפ עשידיא א ,"?עדיא עשיליוּפ סָאד,; טצעז

 -אס עשידיא עטשרע יד ןופ רענייא ,יקסוועשטניוו סירָאמ רעכלעוו ןופ

 .רָאטקאדער רעד ןעוועג זיא ,ןעטסילאיצ

 ןיא ןאינוי רעצעזטפירש רעשידיא רעד ןופ רעדנירג עטשרע יד ןעשיווצ

 ,םול בנע ז ָא ר .מ ,ן'רעברעוו רעסיוא ןעוועג ןענייז רהֶאי ןעטײ 8

 ,ןָא ס נע ז ַא ר .ה ,ר ע קי כ? ימס .ז ,יק צי בו ד .מ

 .טינ ןיוש קנעדענ ךיא ןעמענ סעמעוו ,ערעדנַא רָאּפ א ןוא

 1894 רהאי ןיא טָאה "ןאינוי ?עקיפארגָאּפיט ןעקירעמא ורביה , יד

 -טפירש עשידיא ענינייא עכלעוו ,ןאינוי-עיציזָאּפָא ןא ךיז ןענעג ןענארקעג

 ןאינוי רעצעזטפירש עשידיא עטלא יד יו יוזא .טעדנירנענ ןעבָאה רעצעז

 לעקיפארנָאּפיט ?לענַאשענרעטניא רעד טימ ןעדנובראפ ןעוועג טינ זיא

 -ענרעטניא רעד ןא ןעסָאלשעגנָא ךיז עיצאזינַאנרַא עיינ יד טָאה ,ןאינוי

 | ,8141 לאקאל סלא לענָאש

 -וקעגרָאפ ןאד זיא רעכלעוו ,קיירטס א בילוצ סע זיא ןעמוקענסיורא

 .דיאס:טסיא רעקראי וינ רעד ףיוא יירעקורד רעשידיא א ןיא ןעמ

 -ןייא יד טייצ רענעי וצ ,ןאינוי ?עקיפארנָאּפיט ןעקירעמא ורביה יד

 ןעועג זיא עכלעוו ,רעצעזטפירש עשידיא ןופ ןאינוי עטנעקרענא עניצ

 עלא טימ ןוא ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייאראפ יד טימ ןעדנובראפ

 ייב ןיא רעבא ךילדנע .עיציזָאּפָא יד טפמעקַאב טָאה ,סנאינוי עשידיא

 עדייב יד ןעשיווצ םולש ןעראוועגנ ןעסָאלשעג גניטימ ןעכילטפאשניימעג א

 -ארנָאּפיט לענַאשענרעטניא יד טָאה ,1894 ,ינֹוי ןעט2 םעד ןוא ,סנאינוי

 ,ןאינוי רעטנינייאראפ רעד וצ רעטרַאשט ַא ןעבענעגסיורא ןאינוי ל?עקיפ

 -יט ןעקירעמא ורביה, ,ןעמָאנ ןעטלא רהיא ייב ןעבילבראפ זיא עכלעוו

 .י .ט .א ,83 לאקאל ,"ןאינוי ?עקיפאדנָאּפ

 ןופ סולפנייא רעד ןוא ןאינוי רעטנינייאראפ רעד ןופ גנוקריוו יד

 -היפ ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה ןאינוי ?עקיפארנָאּפיט לענָאשענרעטניא רעד
 ןעבָאה ןעטפערק עטנינייאראפ טימס .ןענניטימ עטשרע יד ייב ןיוש ןעֶל

 עגינייא ןיא ןוא ,ןאינוי עקרַאטש א ןעיוב ןעמונעג רעדילנטימ יד ךיז

 ןענידנוטש-8 םעד ןערילבאטע ןעמונענ ךיז ןאינוי יד טָאה םורַא ןעכאוו

 ,דיירט ןיא גאט-סטייברא
 ןעבעל םעד ןיא עכָאּפע עיינ ַא ןָא ךיז טגנַאפ 1898 רֶהְאי ןיא

 ןופ גנורעדנַאװנייא עשידיא עסיורג יד .ןאינוי רעצעזטפירש רעד ןופ

 ןעגנונלאפראפ יד ךרוד ןעראוועג טכאזרוארַאפ זיא עכלעוו ,טייצ רענעי

 טָאה ,טדעטש ערעדנַא ןופ ןוא עװקסָאמ ןופ םישוריג יד ,דנַאלסור ןיא

 רעבעגסיורא-סננוטייצ יד .עסערּפ עכילנעט עשידיא יד טבעלעגפיוא קרַאטש
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 יד ןעוט עכלעוו ,ןענישַאמ-ץעז ןעלעטשוצניירא ןעטיירנוצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה

 טָאה ןאינוי יד .,טונ ןוא לענש יוזא לָאמ ליפ רעצעז-טנַאה ןופ טייברא

 ןעסָאלשַאב טָאה יז .ןישַאמ יד ןענענעגאב וצ יו ןעטכארט ןעמונעג

 -ייברא רענינייוו סָאװ זא ,ןערעוו טרישזנארַא יוזא לָאז טייברא יד זא

 ןעכייררע וצ סָאד םוא .ןערעװו ןעפראווענסיורא רהיא ןופ ןעלָאז רעט

 לאז נָאט-סטייברא רענידנוטש-8 רעד ןזא ,ןעסַאלשאב ןאינוי יד טָאה

 רעדעי זא ,טסייה סָאד ,ןעייוצ ןיא ןערעו טלייטענ ןישַאמ רעד ייב

 רעכלעוו ,גָאט ןעבלאה א זיולב ןעטייברא לָאז ןישַאמ רעד ייב רעטייברא

 טפלעה א ןענירק ראפרעד לָאז רע ןוא ,ןעדנוטש 4 ןופ ןהעטשַאב לָאז

 -ץעז רעד ףיוא ןעראוועג טלהָאצעג טלָאמעד זיא סאוו ,תוריכש יד ןופ

 .ךָאו א רעלָאד 11 ,ךילמענ -- (929) ןישַאמ

 ץאלּפ ןעטשרע ןיא ןעראוועג טלעטשענניירא ןענייז ןענישַאמ יד ןעוו

 -ַאב יז ןיא ,ןעלענער עיינ יד ןערהיפנייא טלָאװעג טָאה ןאינוי יד ןוא

 ,רעבענסױרַא יד דצמס דנַאטשרעדיװ ןעקרַאטש ַא טימ ןעראוועג טנענעג

 ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,ןעכָאװו ןהעציירד ןופ ףמַאק ַא ךָאנ רעבָא

 -קרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ,סנאינוי עשידיא עלא טעמכ טגיליײטַאב

 -עד ןֹופ ףמאק רעד זיא ,ןָאשיירעדעפ רָאבייל לארטנעס יד ןֹוא ןעטפאש

 -עננייא זיא םעטסיס עיינ יד ןוא ןעראוועגנ ןענואוועג גידנעטשלופ ןאינוי

 .ןעראוועג טרחיפ

 .טרֶא ןייא ףיוא ןהעטש ןעבילבעג גנַאל טינ רעבָא ןיא ןאינוי יד

 רעצעזךישאמ ןופ טלאהעג סָאד טרעכעהעג יז טָאה רהֶאי ןעדנעמוק םעד

 .ךאוו א רעלָאד 18 ףיוא סרעצעז-טנאה ןופ ןוא רעלָאד 12 ףיוא 11 ןופ

  תוריכש יד ןעראוועג טרעכעהעג ךיוא ןענייז עיצרָאּפָארּפ רעבלעז רעד ןיא

 תוריכש יד ןענייז יוזא ןוא .ןעיירעקורד-באשזד ןיא סרעצעז יד ןופ
 ןעדנוטש 4 ראפ טסנידראפ רעד זיב ,רהאי סעדעי ןעניטשעג שיטַאמעטסיס
 ןוא ךָאו א רעלָאד 17 זיב טכיירגרעד טָאה ןישַאס רעד ייב גָאט א

 .נָאט א ןעדנוטש 8 רַאפ ךָאו א ראלָאד 22 זיב ,סרעצעז-טנַאה יד ןופ

 ןענגירהאי-28 רהיא טרעייפעג טָאה ןאינוי יד ןעוו ,1913 רהאי ןיא

 זיב ןעניטשעג רעצעז-סננוטייצ יד ןופ תוריכש יד ןיוש ןענייז ,םואעליבוי
 8 רעלָאד 28 ןעמוקאב ןעבָאה רעצעז-באשזד יד ןוא ,ךָאו א רעלָאד 9
 ,ךאוו-סטייברא רענידנוטש-46 א ראפ ךאוו

 -סגנוטייצ יד טימ טקארטנָאק רעיינ א ןזיא ,1914 ,רעבמעצעד ןיא

 ןופ ןעטסנידראפ יד ןעכלעוו טיול ,ןעראוועג ןעבירשעגרעטנוא רעבעגסיורא
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 -םסטייברַא יד .ןעראווענ טרעכעהעג דנעטיידַאב ןענייז רעצעז-סננוטייצ יד

 -נטש 6 סלא ןעראוועג טמיטשַאב ןענייז רעצעז-סגנוטייצ ַא ןופ ןעדנוטש

 | ,טייברא ךאוו א העש 26 טסייה סָאד ,נָאט א ןעד

 טימ טקארטנַָאק םעיינ א ןעסָאלשענ ןאיני יד טָאה רעטעּפש

 תוריכש יד ףיוא גנורעכעה עדנעטיידַאב א ואוו ,רעבענסיורא-סגנוטייצ יד

 גנורעדָאפ יד ןענואוועג ןאד ןאינוי יד טָאה ךיוא .ןעראווענ ןענארקענ זיא

 -עז רעטניטפעשַאב רעדעי עכלעוו ראפ ,םיבוט-םוי 18 ןוא ןָאשייקאוו ןופ

 | .טלהָאצַאב ןענירק ףרַאד ץַאלּפ ןיא רעצ

 רעבענסיורא-סננוטייצ יד טימ טקארטנַאק רעד ןעוו ,1924 רהֶאי ןיא

 -ָאלשעג םיטאבעלַאב יד טימ טקַארטנָאק רעיינ א ןזיא ,טגנידנעעג ךיז טָאה

 רעצעז-סננוטייצ יד ןעכלעוו ןיא ,טייצ רהָאֹי ףניפ ףיוא ןעראוועג ןעס

 ,טציא ןוא ,תוריכש יד ףיוא גנורעכעה עדנעטיידַאב א ןענָארקעג ןעבָאה

 -סגנוטייצ יד ןופ תוריכש יד ןענייז ,ןעבירשענ ןערעוו תורוש עזיד ןעוו

 ייז ןעלעוו ,ןענידנע ךיז טעװ טקַארטנַאק רעד ןעוו ןוא ,970,850 רעצעז

 .ךָאו א רעלָאד 72 ןייז

 -צעל יד ןופ ףיולראפ ןיא ןאינוי יד טָאה רעצעז-באשזד יד רַאפ ךיוא

 .תוריכש ערעייז ןיא ןעסניוועג עדנעטיידַאב ןענעכייצראפ וצ ןערהאי עט

 טַאהעג ןאינוי יד טָאה רעצעז-באשזד יד ראפ ניז ןעטסערנ םעד רעבָא

 ריפ ףיוא םיטַאבעלַאב יד טימ טקארטנָאק ַא ןעוו ,1928 ,רעבָאטקָא ןיא

 עגידנוטש-40 יד ןעכלעוו טיול ,ןעראוועג ןעבירשעגרעטנוא זיא טייצ רהָאי |

 -באשזד יד ןופ תוריכש יד ןוא ןעראווענ טרילבַאטע זיא ךָאוװסטייברא

 עטשרע סָאד ךָאו א רעלָאד 00 ףיוא ןעראווענ טרעכעהענ ןענייז רעצעז

 ,רהָאי ןעדעי רַאפ ךאוו א רעלָאד 1 ןופ ננורעכעה ַא ןוא רהָאי

 "וי עשידיא עטסקרַאטש יד ןופ ענייא ןיא ןאינוי רעצעזטפירש יד

 ,עקירעמא ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ ,סנאינ

 -ַָארד .נ :ןענייז ןאינוי רעצעזטפירש רעד ןופ רערהיפ עניטציא יד

 .מ ,דלעפנייש .ש ,ןַאמסעטָאנ .א ,ןָאספעזָאשזד .וו ,א ,רעואנעזָאר ,נ ,רעש

 | .ערעדנַא ןוא טרעּפלָאװ .א ,ייוויל



 ןעטּפַאשקרעװעג עשידיא עטגיניײארַאפ יד ןופ גנודנירג יד
 .קרָאי וינ ןופ

 וד -- .1888 רהָאו ן'ויב סנאונוו עשידוא וד ןופ דנַאטשוצ רעגירעיורט רעד

 סע ואוו ,םואעסוול רָאבייל ןעשטויד ןופ "םידיוב, ן'פווא ץנערעפנָאק עשורָאטסיה

 "נווא יד -- ."ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטגינוואראפ , וד ןעראוועג םעדנירגעג ןוא

 -ע? יד ןופ ןעראטערקעס ייווצ עמשרע יד ןוא ץנערעפנָאק םענעי ןופ רעמהענלווט

 עטשרע וד ןיא ןעטפַאשקרעוװועג יד ןופ טווברא עראברעדנואוו וד --- .ןעטפאשקרעוו

 -- .סנאונוו עוונ עלופ ןופ גנורוזינַאגרא וד --- .ץנעטסווקע רחוא ןופ רהאי ייווצ

 --- .לאנָאוצַאנרעטניא ןעשיטסילאוצָאס ןופ ןעסערגנָאק יד ףיוא ןעטפַאשקרעוועג וד

 .קלָאפ ןעשידוא ןופ עטבושעג לעטיּפאק םעוונ א ןופ גנאפנָא רעד

 ןעראועג טעדנירנעג זיא ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד

 .קירוצ רהָאי גיצרעפ רעביא טימ ,1888 ,רעבָאטקָא ןעט-9 םעד

 "רא עשידיא ןופ טפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ א ןעדנירנ וצ ןַאלּפ רעד

 רעד ןופ שטנערב ןעשידיא ןענידסלאמאד םעד ןופ ןעמוקעג זיא ,רעטייב

 ײרֶא רעזיד ןופ דילגטימ א .(.ּפ ,ל .ס) ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס

 ןעװעג טלָאמעד זיא רעכלעו ,וו ָא ד יג א מס ב ק ע י עיצאזינַאנ

 -ענניירא 1888 רהָאי ןופ טייצ-רעמוז טָאה ,ךַאפ םייב רעיינ-לעדמעה ַא

 עשידיא ןופ טפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ א ןעדנירג וצ גַאלשרַאפ ַא טכארב

 -יוװצ גנונאוועב ןאינוי-דיירט עקרַאטש ַא ןעיובוצפיוא קעווצ ן'טימ סנאינוי

 א ןעבָאה ךיוא גיטייצכיילנ ןוא ,אקירעמא ןיא רעטייברא עשידיא יד ןעש

 .רעטייברא עשידיא יד ןעשיווצ םזילַאיצַאס ןעטיירּפשראפ וצ טייקכילנעמ

 רעד ןופ 8 שטנערב רעד ןיא רהאי ןעט-1888 ןופ רעבמעטּפעס ןיא

 רעד וצ ןעטארטענוצ (רעשידיא רעד) ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצאס

 ןענייז רהָאי ןעבלעז ןופ רעמוז ן'כרוד .,ןאלּפ םעד ןערהיפוצסיוא טייברא

 -נוא ,טריטסיזקע ןאד ןיב ןעבָאה סאוו ,סנאינוי עשידיא עַּלַא טעמכ

 ןענייז סנאינוי יד סָאװ ,ןעועג ןיא םעד ןופ עכאזרוא יד .,ןעננאגעגרעט

 רעסיוא .עניטסנינ ןייק טינ רהעז ןעווענ ןיא טייצ יד .ןעקיירטס סױרַא

 טימ ענייא ןעדנובראפ ןעוועג טינ סנאינוי ענידסלאמאד יד ןענייז םעד

 -ירק םינ .,טנָאמראפ טינ ךיוא ייז ןעבָאה ןעדנָאפ ןייק .,רעטייווצ רעד
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 זא ,ןעגנאנעגרעטנוא יוזא עלא ייז ןענייז ,םענייק ןופ ףליה ןייק גידנענ

 .ןָאטעג הערק א טינ יײיז ןענעו ליפא טָאה ןָאה ןייק

 עכלעוו ,עטימָאק א טלהעוורע טָאה .ּפ ,5 .ס שטנערב רעט-8 רעד

 עזיד ןופ רעביירש םעד ןופ ןוא טיווקליה סירָאמ ןופ ןענַאטשַאב זיא

 -ראפ ךיז ןענעלפ סע ואוו ,סלָאה יד רעביא ןהענמורַא לָאז סאוו ,ןעלייצ

 ,םנאינוי עשידיא עלַא יד טרָאד ןעכוזפיוא ןוא ,רעטייברא עשידיא ןעלמאז

 .ןעבעל ןעבילבראפ ךָאנ ןענייז סאוו

 סירָאמ עסָאנעג טימ ןעמאזוצ ןיב ךיא יוזא יו ךיז ןָאמרעד ךיא

 םגנולמאזראפ יד רעביא ןעפָאלענמורא דנעווא ןעדעי גנאל ןעכָאװ טיווק?יח

 . ,סנאינוי ןַארַאפ ןענייז סע ביוא ,ןעכוז רעטייברא עשידיא יד ןופ רעצעלּפ

 -נירג וצ קעווצ ן'טימ ,ץנערעפנָאק א וצ ןעדַאלנייא ןענָאק לָאז ןעמ עכלעוו

 .סנאינוי עשידיא עלא ןופ טפאשרעּפרעק עלארטנעצ א ןעד

 -רעקעב עשידיא יד ןעלמַאזרַאפ ךיז ןענעלפ טירטס דרַאשטרָא 6832 ןיא

 -ענכָאנ ךיז רימ ןעבָאה ,טכאנ-וצ-נאטיירפ ןעטראד גידנעמוק .רעטייברא

 -ניירא זנוא ןעמ טָאה ,ןאינוי רעקעב עשידיא יד ןופ גניטימ ן'ראפ טגערפ

 רעד ןופ "רעטרַאשט , םעד טנייצעג זנוא טָאה ןעמ ןוא לָאה ןיא טרהיפעג

 ."ןאינוי רעקעב יד ריא טָאה טָא :  ןאינוי
 .טגערפענ רימ ןעבָאה -- 4 סרעבמעמ יד ןענייז ואוו ---

 ןעוועג זיא --- ,סרעלעק-רעקעב יד ןיא ,רעבירג יד ןיא ןענייז ייז ---
 | .רעפטנע רעד

 ,'יקסראב .א ןעפארטעג רימ ןעבָאה ןאינוי רעדיינש א נידנעכוז

 ןעריזינַאגרַא וצ ןַאלּפ ַא טימ ןענָארטעגמורַא ךיז טָאה סאוו ,רעדיינש א
 א ןופ רעטרַאשט רעד .אקירעמא ןופ רעדיינש דנעזיוט גיצנאווצ יד

 ןופ לָאה ןיא ןעננאהענ ןאד זיא ?ןאינוי סרעכאמ קואלק טנעדנעּפעדניא ,

 רעייז ןיא סרעבמעמ רֶאֹּפ ַא טימ רעכאמ-ןעּפאק יד ,טירטס רראשטרא 6

 ןעטרָאד .ירעיוב 195 ,לָאה ירעטילימ ןיא ןעלמאזרַאפ ךיז ןענעלפ ,ןאינוי

 רהעמ טינ ןעווענ ךיוא זיא סע ןוא ,"רעטרַאשט , רעייז ןעננאהעג זיא

 סע ;ןעװעג םינ ןיא ןאינוי ןייק ,טסייה סע .ןאינוי "רעטראשט , ַא יו

 | .?ןאינוי, א ָאד זיא סע זא ,ריּפַאּפ א ןעוועג רָאנ זיא
 ןיא ןוא ,ןאינו סרעכאמ (טריוש) לעדמעה א ןעוועג ךיוא זיא סע

 -ןָאק-טריוש ַא ייב ט'נכשמ'ראפ ןעוועגנ זיא "רעטרַאשט , רהיא .ןעלַאפעצ

 רענעלאפעג רעד ןופ רעלָאד רֶאֹּפ א טמוקענ טָאה סע ןעמעוו ,רָאטקארט

 | .ןאינוי רעכַאמ טריוש

 .טייטס ןופ ?סרעטרַאשט , ךיא ןיימ "רעטרַאשט , ָאד גָאז ךיא ןעוו

 -ָאה ייז .סרעטרַאשט-טייטס טָאהעגנ סנאינוי עלא ןעבָאה טייצ רענעי ןיא



 1485 אקירעמַא ןיא סנָאונוו עשודיא

 ןעבָאה סנאינוי יד רעבָא .םעד ןחִא ןעלמַאזראפ וצ ךיז טַאהעגנ ארומ ןעב

 -לעװ ןיא דנַאטשוצ רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא .טריטסיזקע טינ יו ייס ןיוש

 "קא ןיא "גנוגעוואב ןאינוי דיירט עשידיא ,, יד ןענופעג ךיז טָאה סע ןעב

 עשידיא עטנינייאראפ יד ןעראוועג טעדנירגעג זיא סע ןעוו ,1888 ,רעבָאט

 .ןעטפַאשקרעוועג

 ,טנעווָא גָאטנָאמ א ןעוועג זיא סָאד ,1888 ,רעבָאטקָא ןעט9 םעד

 רָאבייל ןעשטייד ןעשיטסילאיצַאס ןיא ץנערעפנַאק ַא ןעמוקענרָאפ זיא

 ַא ןיא ןעװעג ןזיא גנולמַאזראפ יד .טירטס עט-4 טסיא 98 ,םואעסייל

 רעשירָאטסיה ַא ןעװעג זיא סע .(םעדיוב) טערענ ן'פיוא עקמור רעניילק

 ןענניטימ יד ייב ןעטאבעד עניציה ןעבָאה ןעטרָאד ןענעלפ רימפ .םעדיוב

 ןעסָאנעג עשטייד יד זא ןעפערט טנעלפ'ס .ּפ .5 .ס ,8 שטנערב ןופ

 טָאה ןעמ ואוו ,רעלעק ןיא גידנעציז ,ערעזנוא תולוק יד ןערעהרעד ןענעלפ

 טָאה סע סאוו ןהעז ןעפיולפיורא זנוא וצ ןענעלפ ייז ןוא ,רעיב ןעקנורטעג

 -יא ןעגניטימ ערעזנוא ןעבָאה ןעטראד ןענעלפ ריס .טריסאּפ זנוא טימ

 טינ דלעג ןייק לָאה ן'ראפ זנוא ייב ןעבָאה ןעסָאנעג עשטייד יד .רעמ

 -עג טינ ינעּפ ןייק ןַאד ןעבָאה ןעטסילאיצַאס עשידיא יד םירָאװ ,ןעמונעג

 ןעועג זיא ןעראוועג ןעטלאהעגּפָא ןאד זיא סאוו ץנערעפנָאק יד .טאה

 -יסור) 17 שטנערב טימ תופתוש ןיא .ּפ .? .ס ,8 שטנערב ןופ ןעפורעגנ

 -רעק עלארטנעצ א ןעדנירג וצ טלעדנַאחענ ךיז טָאה'ס .ּפ .ל .ס (רעש

 ,"םנאינוי עשידיא , ןופ טפאשרעפ

 ןופ ןאינוי יד -- ןעגנַאגענרעטנוא ןעוװעגנ טינ ןענייז סנָאינוי ייווצ

 ,ןעטסירָאכ-רעטַאעט ןופ ןאינוי יד ןוא רעצעזטפירש עשידיא

 -גינייאראפ יד ןופ עטימָאק א ןעמוקענ ךיוא זיא ץנערעטנַאק רעד וצ

 עשטייד ןופ טפאשרעּפרעק עלארטנעצ א ,ןעטפאשקרעוועג עשטייד עמ

 ,טייצ עננַאל א ןופ ןיוש טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,סנאינוי עוװויסעדנָארּפ

 -יטסילאיצאס עשטייד יד ,עסערּפ רעטייברא יד ןעציטש וצ קעווצ ן'טימ

 ַא טליּפשעג ןַאד טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשטייד יד .?גנוטייצסקלָאפ , עש

 טָאה טפַאשרעּפרעק עניזָאד יד .גנוגעוואב רעטייברא רעד ןיא עלָאר עסיורג
 -אד יד .ןענארפ ןאינוי דיירט עטסנעדישראפ יד טריטוקסיד גידנעטש

 ןעװענ ןיא קרָאי וינ ןופ ןאינוי רָאבײל ל?ארטנעס ענידפלאמ

 -ער ןוא עשיטארקַאמעד ךס א טאהענ טָאה ןוא וויטַאװרעסנָאק רהעז

 ןענייז םנאינוי עשטייד יד .ןעטאנעלעד סלא סנעשיטילאּפ רענַאקילבוּפ

 -ייז םאנסיוא ןהֶא עלא ,סרעבמעמ ןופ לָאצ ןיא סיורנ ןוא קרַאטש ןעוועג

 .עשיטסילאיצַאס ןעוועג ייז ןענ

 יד ןעראוועג טקישעג ןענייז ץנערעפנָאק רעזנוא וצ ןעטאנעלעד סלא
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 -טפירש יד ןופ .סעיצַאזינַאגרָא עטנַאמרעד יד ןופ רעדילנטימ עטסגיטעט

 ;ר ע ב ר ע ו ו .י ,ןאינוי רעד ןופ רעדנירג רעד ןעמוקעג זיא רעצעז

 . ןוא ר ע צ נ ע ל? .? ןעמוקענ ןענייז ןעטסירָאכ עשידיא יד ןופ

 ןעמוקעג ןענייז .ּפ .ל .ס שטנערב (ןעט8) ןעשידיא ןופ ;י ק ס ני ר ק
 רעשיסור רעד .תורוש עזיד ןופ רעביירש רעד ןא וו ָא ד ינ ַא מ .י

 ס י ר ַא מ ןעטאנעלעד ענייז סלא טקישעג טָאה .ּפ ,9 .ס שטנערב (רעט17)

 יד ןופ רעטערטרַאפ יד .ן'ס ע ד נא ב .7 ןוא ן'טיווק ?י ה

 עשטייד עטנַאקאב טונ ןַאד ,ייווצ ןעוועגנ ןענייז ןעטפַאשקרעוועג עשטייר

 ךיױא זיא סע .ע ק י ר עג .מ ןוא ר ע בו ה .א :ןעטסילאיצאס

 רעד ,ג ר ע ב נ עז ַא ר .וו ץנערעפנָאק רענעי ייב דנעזעוונא ןעוועג

 רעשטייד רעלעיציפא רעד ,?טסילַאיצָאס , ןופ רָאטקאדער רעגידסלָאמאד

 ןענישרע זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ סולש םוצ .ּפ ,? ,ס רעד ןופ ןַאנרָא

 -לעז רעד ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,ןאינוי רעשידיא א ךָאנ ןופ טאנעלעד א

 ןעראיטקַא עשידיא יד ןעװעג זיא סָאד טריזינַאנרַא טַאהעג ךָאו רעב

 -ִא מ י ס .מ רעליּפשיש רעד ןעוועג זיא טָאנעלעד רעייז ,ןאינוי

 .ווָאנ

 עלא  .גינייוו ןעראווענ ןעטלַאהעג גניטימ םענעי ףיוא ןענייז סעדער

 -נעצ א ןעדנירג וצ ןַאלּפ רעד זא ,נימיטשנייא ןעוועג ןענייז עדנעזעוונָא

 ךָאנ .רעטנעכייצעגסיוא ןא זיא סנאינוי עשידיא ןופ טפַאשרעּפרעק עלארט
 ןייז לָאז עמרָאפטַאלּפ יד זא ,ןעראוועג ןעסָאלשַאב זיא עיסוקסיד רעצרוק א

 : ןייז לָאז טייקניטעט ןופ םארנָארּפ עניפיולרָאפ יד .עשיטסילאיצַאס א

 ןעדנירג (2 ;רעטייוצ רעד וצ ןאינוי ןייא ןופ עציטש עניטייזנענעג (1
 -יטש (8 ;טריזינַאגרָא טשינ ןענייז עכלעוו סדיירט יד ןיא סנאינוי עיינ

 .רעטייברא עשדיא יד ןעשיווצ עיצַאטינא עשיטסילאיצַאס יד ןעצ

 ךיא .רעטערקעסילָאקָאטָארּפ רעד ןייז וצ ןענָאלשעגרַאפ ןעמ טָאה ךימ

 אזא טיורטראּפנָא רימ טָאה'מ סאוו ,םעד טימ ךאלקילג טלהיפעג ךיז בָאה

 סלא .טײקרַאבקנַאד סיורג טימ ןעמונעגנָא סע בָאה ךיא .טייברא ענילייה

 -ליה םירָאמ ןעראועג טלהעוװרע זיא רעטערקעס-ץנעדנָאּפסערָאק

 -טריוש א) רָאטיײרעּפא לעדמעה א ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,טיווק

 זנוא ןעבָאה ןעטפַאשקרעװעג עשטייד יד ןופ ןעטאנעלעד יד ,(רעכַאמ
 -עייטשייב יד .טייקניטעט רעזנוא ראפ רעייטשוצ רעלָאד 10 ןעבענעג

 .עדנעזעוונַא יד ןופ םזַאיזוטנע ןעטסניצראה םעד ןעפורענסיורַא טָאה גנור

 -איצַאס, ןעשטייד ןופ רָאטקאדער ,נרעבנעזָאר .וו ןופ טָאר ן'פיוא

 ןעבעג וצ ןעמָאנ ַא טפַאשרעּפרעק עיינ יד ןעראווענ טמיטשַאב זיא ,"טסיל

 -רֶא רעטסעװש א ,טסייה סע ."ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ ,
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 טָאה ןעמ ."ןעטפַאשקרעװעג עשטייד עטנינייארַאפ , יד וצ עיצאזינַאג

 "יב יד .טנעװא גָאטנַאמ ןעדעי ןענניטימ ןעבָאה וצ ןעסָאלשַאב ךיוא

 ַא טנעס 890 ןייז לָאז ןעראוועג ןעסָאלשַאב זיא ןאינוי רעדעי ןופ ענערט

 ןעדנירג וצ ןעראוועג טלהעוורע זיא עטימָאק סנאיצאזינַאגרָא ןא .טַאנָאמ

 ,םנאינוי עדנעריטסיזקע ןיוש יד ןעפלעה ךיוא יו ,סנאינוי עיינ

 ערעװש רהעז א טַאהעג טָאה עטימָאק סנאיצאזינַאנרָא עטשרע עזיד

 ןופ ןעמַארּפָא ,דלעפ םעד ןערעקַאוצ רעהירפ טזומעג טָאה יז .עבאנפיוא

 | ,רענרעד ןוא רענייטש יד געוו

 טָאה עטימָאק סנאיצאזינַאנרַא יד עכלעוו ,סנאינוי ייווצ עטשרע יד

 -ייארַאפ, יד ןוא ןאינוי סרעכַאמ טריוש יד -- ןעוועג ןענייז ,טעדנירגעג

 | ".ןאינוי רעדיינש עטנינ

 יד ןעװעג ןענייז ןאינוי רעכַאמ טריוש רעד ןופ רעדילנטימ יד

 : םייצ רענעי ןופ ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילאיצַאס עשידיא יד ןופ ענעטעמס

 "ויל ,וָאדינַאמ .י ,םיאול .ר ,רעלימ ,? ,ןיקטעמַאז .מ ,טיוקליה סירָאמ

 רעכלעוו ,םענייא זילב טָאהעג טָאה ןאינוי רעדיינש יד .א .א שטיב

 יראנא ןוא רעשיטסילאיצַאס רעניימעגלַא רעד ןיא טנאקאב ןעוועג זיא

 "רעד רעהירפ רעד ןעוועג זיא סָאד .טייצ רענעי ןופ גנונעווַאב רעשיטסיכ

 | .יקסרַאב רעטנָאמ

 ןופ סנאינוי ןעראוועג טריזינַאנרֶא ךיוא ןענייז רעטעּפש לעסיבַא

 .סרעקיימ סטנעּפ-ינ ןופ ןוא םרעקיימ סטנעּפ

 ראפ ןעראוועג ךיילנ זיא ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד

 יד טנערעלעג ,ןאינוי יד טריזינַאנרָא טָאה יז ;סעלַא סנאינוי עשידיא יד

 טכַאמעג ,םקיירטס ערעייז טריפענ .נניטימ א ןערהיפ וצ יו רעטײברַא

 ןָאטעג ,רעכיב ןערהיפ סנָאינוי יד טנרעלענ ,םיתבה-לעב טימ סטנעמלעטעס

 ,ןאינוי רעדעי ראפ טייקניניילק עדעי
 -אב ןעוועגנ ןענייז רעטייברא עשידיא עכלעוו ייב סדיירט ?עדָאנ יד

 -ראפ יד ."םעטסיס גניטעווס, רעד רעטנוא ןענעלעג ןענייז ,טניטפעש

 -עג גנודנירג ריא ךָאנ ךיילנ ךיז טָאה ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייא

 ."רעּפעש-טעווס , יד ןופ רעטייברא יד ןעריזינַאנרָא וצ ןעמונ

 ַא טריזינַאגרָא ןעטפַאשקרעװעג יד טָאה ,1889 ,ראונַאי ןעטד1 םעד

 .ןעטאנָאמ ענינייא זיולב טריטסיזקע רעבָא טָאה יז ,ןאינוי רעכאמ קואלק

 רעטייברא יד -- ּפאש רעטריזינַאנרָא ןייא זיולב ןעבילבאפ ןזיא ריא ןופ

 | .,"עמריפ קואלק רעדנעלדירפ , ןֹופ
 טריזינַאנרַא זיא ,רעהירפ טנָאזעג ןיוש יו ,ןאינוי רעכַאמ סטנעּפינ ַא

 -עד לאיצאס ןעוועג ןענייז סרעזיײנַאנרָא יד ,1888 רָאי ןיא ךָאנ ןעראוועג



 ןייטשנייוו .ב 148

 יד ןֶָא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה ןאינוי עזיד .ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטארקָאמ

 | .1889 ,ראורבעפ ןעט-9 םעד ןעטמאשקרעוועג
 טריזינַאנרַא ןעטפַאשקרעװעג יד טָאה ,1889 ,ראורבעפ ןעט19 םעד

 זיא רָאי ןעבלעז ןופ טסונוא ןיא ,רעטייברא רעבעוו-דייז ןופ ןאינוי א

 ,ץרעמ ןיא .ןאינוי רעטייברא ליטסקעט 24 לאקָאל ןעראוועג טריזינַאגרָא

 ןעבלעז ןיא .ןאינוי רעקיזומ עשידיא א טריזינַאּורֶא רימ ןעבָאה ,9

 ; 81 לאקָאל ,ןאינוי רעקעב עשידיא יד ןעראוועג טריזינַאנרָא ןענייז רהאי

 םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא דלַאב ךיז טָאה עכלעוו ,ןאינוי רעדניבכוב עשידיא ַא

 ןופ ןאינוי א ןוא ,"רָאבייל ווִא סטיינ , דנאבראפ רעטייברא ןענידסלאמאד

 .(רעטנעּפראק) סעראילאטס
 -ניירא ןעטפאשקרעוועג יד טָאה ,ץרעמ טַאנָאמ ןיא ,רהָאי ןעבלעז ןיא

 טייצ רענעי וצ ךיז טָאה עכלעוו ,ןאינוי רעכאמ ןעּפַאק יד ךיז וצ ןעמונענ

 ,טבעלעגפיוא יז טָאה ןעטפַאשקרעװעג יד ןוא ,ןעזיילפיוא ןיא ןעטלאהענ

 סריוּפ ןופ ןאינוי א ןעראוועג טיובענפיוא זיא רעטעּפש טַאנָאמ ייווצ טימ

 | ,רעטייברא (ךעלעטייב)
 ןיא סקיירטס עהייר ַא טרהיפענ ךיוא ןאד טָאה ןעטפאשקרעוועג יד

 .סדיירט עשידיא ענעדישראפ

 טקישענ ךיוא ןעטפאשקרעוועג יד טָאה ץנעטסיזקע רהָאי א ךָאנ

 ןוא ןעשיטסילאיצאס ןעלאנאיצאנרעטניא ןעטשרע םוצ ןעטאנעלעד ייווצ

 ,ילוי טָאנָאמ ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סערגנָאק רעד .,סערננָאק רעטייברא

 ןעװעגנ ןענייז ןעטפַאשקרעווענ יד ןופ ןעטאנעלעד יד .זיראּפ ןיא ,9

 -עג ןענייז ןעטאנעלעד עדייב .רעצעזטפירש א ,יקסראב .נ ןוא רעלימ .?

 .תואצוה ענענייא ערעייז ףיוא ןערהָאפ

 -קרעװענ עשידיא עטנינייאראפ יד ראפ ןיא רהאי רעטסקענ רעד

 . טאנָאמ ןיא .עדאירעּפ רענעי ןופ רעטסרַאבטכורפ רעד ןעוועג ןעטפאש

 -עג ןיוש ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה ,1890 ,ץרעמ

 .סנאינוי 82 טלהעצ

 ןופ קיירטס רעסיורנ א ןעראוועג טרהעלקרע ןיא טַאנָאמ םענעי ןיא

 -וט ןעביז ןופ ןאינוי א ןעראוועגנ טריזינַאגרָא זיא סע ןוא רעכאמקואלק

 ןעטסַאשקרעװענ יד ןעמעוו ,סעדנַָארַאב ףעזאי .,רעטײברַא קואלק דנעז

 טלהעוורע זיא ,קיירטס םעד ןערהיפ וצ רעכאמ קואלק יד וצ טקישענ טָאה

 .ןאינוי רעכאמ קואלק רענעי ןופ רעשזדענעמ סלא ןעראוועג

 ,ץרעמ טַאנָאמ ןיא ץלא) טקיירטסענ ךיוא טסלאמאד ןעבָאה סע

 -מעה יד ,רעכַאמ סטנעּפ-ינ יד ,רעכַאמ סטנעּפ יד ,רעדיינש קער יד (0

 .רעטייברא סרעדנעּפסוס ןוא רעטייברא רעסַאו אדָאס יד ,סרעיינ לעד
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 -עג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ןעראוועג טרהיפענ ןענייז סקיירטס עלא

 .ןעטפאשקרעוו

 -קרעוװעג עשידיא עטנינייאראפ יד זיא ,ָאזלא ,טייצ רהאי ןייא ןיא

 ,טמהירַאב ןעראוועג ןעטפַאש

 עכילטנעכעוו יד ןעראוועג טעדנירנענ זיא ,(1890) רהאי ןעבלעז ןיא

 -ןא טָאה ןעטמאשקרעוועג יד עכלעוו ,"גנוטייצ רעטיײברַא , עשיטסילאיצַאס

 ,ןאנֹרֶא ןעלעיציפא רהיא סלא טנעקרע

 ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןעבָאה ,1891 רהאי ןיא

 ייטראפ רעטייברא רעשיטסילאיצאס רעד ןופ סעשטנערב עשידיא יד ןוא

 -איצאס ןעלאנאיצאנרעטניא םוצ טאנעלעד סלא ןע'ןַאהַאק .בא טלהעוורע

 -נןעמאזוצ טפראדעג רהֶאי םעד ךיז טָאה רעכלעוו ,סערננָאק ןעשיטסיל

 טָאה ,קרָאי ןינ ןופ ןערהָאפּפָא ןייז רַאפ .עינלעב ,לעסוירב ןיא ןעמוק

 םעד טריזינַאורַָא טָאה עכלעוו ,ארויב רעד ֹוצ ףירב א טקישענוצ ןאהאק

 -רֶא יד יו, -- ןייז לָאז גנונדרָא-סעגאט ן'פיוא טקנוּפ ַא זַא ,סערגנָאק

 רעד וצ ןעטלַאהרַאפ ךיז ןעלָאז רעדנעל עלא ןופ רעטייברא עטריזינַאנ

 -ורד טזָאלעג רע טָאה ,סערגנָאק םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,?ענַארפ-ןעדיא

 ןוא ןעטקאפ עניטכיוו עלא ןעטלאהטנע טָאה רעכלעוו ,טפירש-נולפ א ןעק

 יד ןענעוו ,עקירעמא ןיא גנונעוואב רעטייברא רעשידיא רעד ןענעוו ןערעפיצ

 .סקיירטפ ערעייז ןוא ,סנאינוי ערהיא ,ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטגינייאראפ

 ןופ טפַאשרעטייברא רעד רַאפ סאוו לָאמ ןעטשרע םוצ ןעוועגנ זיא סָאד
 .רעדורב רעשידיא א ןעראוועג טלעטשענרָאפ ןיא טלעװו רעצנאנ רעד

 ןופ ןעטאנעלעד יד ןעשיווצ טפירש-נולפ םעד טלייטענ טָאה ןַאהַאק ןעוו
 רעד .טריסערעטניאראפ ןעראוועג ייז ןענייז ,רעדנעל ענעדישרַאפ יד
 ןענייז רעטייברַא עשידיא -- סעיינ רעד בילוצ ןעווענ זיא סערעטניא

 ,ףירנַאב א ןעוועג טלעוו רעד ןופ רעדנעל עלַא ןיא טעמכ זיא סע ...!ָאד
 -ראפ ןענייז סע .םירחוס ,ןעטנאקירבאפ ,ןעריקנַאב ןענייז ןעדיא עלַא זא
 -ַאזער א ןענָאלשענרַָאפ ךיוא טָאה רע ,ןע'ןאהאק טימ ןעטאבעד ןעמוקעג
 -ייברַא עשידיא עטריזינַאנרא יד םיראוו ןעסידנַאב וצ סערגנָאק םייב עיצול
 יד .,םוטעמוא םזיטימעסיטנא םעד ןעמַאדראפ ןוא אקירעמא ןופ רעט
 עשביה א סערגנַאק ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ןעמונראפ טָאה עיצולָאזער
 עליפ ןופ עסערּפ רעד ןיא ןעראוועג טריטוקסיד םעדכָאנ זיא ןוא ,םייצ
 .רעדנעל

 -נינייאראפ יד טָאה קֹלֶאפ ןעשידיא ןופ עטכישעג לעטיּפַאק םעיינ ַא
 .ןעביירש ןעביוהעננא גנודנירג רהיא ייב ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עט



 .םנאינוי טריזינַאנרַא ןעבָאה רימ ױזַא יו

 -הָאו ענעו ןיא טגעלפ ןעמ סאוו ,סעדער-ןאינוי יד ןוא "ןעגנולמאזראפנעסַאמ , וד

 -נעמאזוצ ןעריטנולָאװ ךרוד טגעלפ ןעמ יוזַא יו --- .רעטייברא וד ראפ ןעטלַאה ןער

 רעטייברא עשידיא יד ואוו ,ןעסאג יד -- .גנולמַאזרַאפ א ףיוא רעטייברא יד ןעפור

 -גנוסנעד יד ןוא "קראמ-ריזח, רעד -- .ןעלמאזראפ ךיז ןעגעלפ ךאפ ןעדעי ןופ

 ,םיטַאבעלַאב יד יוזא יװ -- .סקוורטס עגילָאמַא יד ןופ רעטקַארַאכ רעד --- .םלוקס

 רעד --- .רעקיירטפ עשודיא יד וצ ןעהיצאב ךיז ןעגעלפ רעטכור וד ןוא ויצילָאּפ יד

 -- .ןעטסילאיצָאס ןֹוא ןעטסיכרַאנַא יד ןעשיווצ סנאינוו עשידיא יד ןיא ףמאק

 טליּפשעג טָאה וו סאוו ,עלָאר יד ןוא "גנוטייצ רעטייברַא רעד ןופ רעדנורג יד

 רעד ןופ רעטייבראטימ-טּפיוה יד -- .סנאינוו עשידיא וד ןופ עטכושעג רעד ןוא

 יד ןופ עיצארטסנָאמעד-ַאמ עטשרע עלופסקורדנייא יוד -- ."גנוטיוצ-רעטייברַא,

 .1890 רהָאי ןיא רעטויברא עשידוא

 עסיורג יד ןעגנַאגעגנָא ןיא סע ןעוו ,ןערהָאי רע-80 יד ןיא דָארג

 ןייק ןעינעמור ןוא עיצילַאנ ,ןעלױּפ ,דנַאלסור ןופ ןעדיא ןופ עיצַאדנימע

 -טנע קרַאטש ןעמונעג אקירעמא ןיא ָאד ךיז ןעבָאה ןאד דָארג ,אקירעמא

 -ןרעג יוזא יד .רעדיילק-רענעמ ןוא ןעיורפ ןופ ןעירטסודניא יד ןעלקיוו

 ןופ ןעראוועג ןעפאשעגנ לייט ןעטסערג םוצ ןענייז סדיײרט-ֿפעדָאנ ענעפ

 -ניורא ןעירטסודניא עזיד ןיא ןעבָאה עכלעוו ,טנעה-ןעטנַארנימיא עשידיא

 ,טולב ןוא סייווש רעייז ,עצארּפ רעייז טגײלעג

 ײרַא טשרָאקָא יד ןופ "טראדנעטס,-סנעבעל רעד ןיא טייצ רענעי וצ

 -ייז ןעמייה עטלא יד ןופ .רענירעדינ א רהעז ןעוועג ךָאנ ענעמוקענרעב

 יד .רעגנוה ןופ ,ןעמָארנַאּפ ןופ ןעפָאלעג ןעטנארנימיא עשידיא ענעי ןענ

 ןעינעמור ןוא עיצילאנ ,עטיל ,ןעלױּפ ,דנַאלסור ןופ טדעטש-טרובעג עטלַא

 ,ענעקָארשוצ זיא ןעמ רעכלעוו ןופ ,ףיש עדנעקניז א ייז ראפ ןעוועג ןענייז

 דנַאל רעיירפ רעד ןיא ןעפָאלעג ,ןעװעטַאר ךיז ןעפָאלעג עטלעפייווצרַאפ

 םורא ןעמ טָאה ,אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא ןעמ ןעוו רעבָא ,אקירעמא

 -םאזנייא ,טייקדנעלע עבילקערש ַא ,טײקטסוּפ עכילקערש ַא טלהיפרעד ךיז

 ַא ןעשנעמ ענעי ראפ ןעוועג זיא סנאינוי ןעיוב וצ גנובערטש יד .,טייק

 יװ ,עטייוצ יד וצ ענייא טעילוטענוצ ךיז טָאה ןעמ .טייקנידנעווטיונ
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 רענייצ עניטפינ יד ןעריּפשרעד עכלעוו ,ןעסּפעש עטלעפייווצראפ עדַאטס ַא

 ןעשידיא ןיא ןעו .ןענרעוורעד ,ןעקיטשרעד ייז ליוו סָאװ ,ףלָאוו ןופ

 + .בא -- סרָאטַאטינַא עשיטסילאיצַאס יד ןענייצ ךיז ןענעלפ לאטראווק

 + "נַא ןוא סעדנָארַאב ףעזָאי ,טיווקליה .מ ,רעלימ .? ,ןיקטעמאז ,מ ,ןאהַאק

 ןילב טינ ןערעװ טנענענאב ייז ןענעלפ ,רענדער עשיטסילַאיצַאס ערעד

 .ןעוועג ייז ןענייז רעטעג עיינ -- ,רערהיפ יווװ

 ערעייז ןופ ענייא ראפ ןעטלַאהעג ןעבָאה ןעלַאקידַאר עשידיא יד

 .סנאינוי ןיא רעטיײברַא יד ןעריזינאורַא וצ ןעבַאנפיוא עטסניטכיוו

 ןופ ל?עטימ א ףיוא יו סנאינוי יד ףיוא טקוקעג ןעמ טָאה ,סנעטשרע

 טכארטאב סנאינוי יד ןענייז ,סנעטייווצ ,םזילאיצַאס ן'ראפ עדנאנאּפָארּפ

 יד ןֹופ גנוצישאב רענַאטנעמָאמ רעד ראפ טייקנידנעווטיונ סלא ןעראוועג

 -רא יד ןופ עיצַאטַאלּפסקע רעכילקערש רעד ןענעג רעטייברא עשידיא

 עכלעוו ,סרעדושטקעפונַאמ רדייסניא יד ,טייצ רענעי ןופ רעבענ-סטייב

 ּפַאש טעװס עמירַא יד ןופ סעציילּפ יד רעטניח ןעטלאהַאב ךיז ןענעלפ

 ,םרָאטקארטנַאק

 ,ןייז ןערהאי ענעי ןיא טנעלפ טסילאיצַאס א ראט ערהע עטסערג יד

 עשיטסילאיצַאס יד רעדָא ןעטפַאשקרעװעגנ עשידיא עטנינייאראפ יד ןעוו

 ןעפלעה ןוא ןאינוי א ןיא ניטעט ןייז וצ ןעביולרע םהיא טנעלפ עיצקעס

 א ןיא ןעטייבראוצטימ שינעבילרע ןא .קיירטס א ןופ טייצ ןיא רחיא

 -ענ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעסָאנעג עכלעזַא וצ זיולב ןעבענעגנ ןעמ טָאה ןאינוי

 ,טייברא אזא ןעיורטראפנא ייז ןעק ןעמ זא ,טסואוו

 עשידיא ןיא גיטעט ןעווענ טלָאמעד ןענייז עכלעוו ,ןעטסילאיצַאס עלַא

 -יברא עכלעזא טימ ןענעקאב רעטנעחענ ךיז נידנעטש ןענעלפ ,סנאינוי

 "ויז ןיא רעדילגטימ ענעבענענרעביא ןוא עטסנרע ןעוועג ןענייז סאוו רעט

 ױזַא ןוא ,ייז טימ ןעדניירפאב קרַאטש ךיז ןענעלפ ףךימס .סנאינוי ערע
 ןעסילשנא ךיז ןענעלפ רעטייברא עזיד זיב ,ייז ןעשיווצ ןעריטיגַא גנאק
 | ,ייטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד ןָא

 -ינַא ,רעטייברא יד רַאפ ןעטלַאה ןַאד טנעלפ ןעמ סָאוו ,סעדער יד
 עלַא ןענייז ,ןאינוי רעד ןָא ןעסילשנָא ךיז ןעלָאז ייז ןא ,ייז גידנעריט
 : חסונ אזא ןופ רעפענמוא ןעוועג

 !רעטסעווש ןוא רעדירב ! רעטיײברַא,

 וצ ןעגנַאלַאב ןומ ,טייברא ןופ ןעבעל ַא טכַאמ סָאװ ,רענייא רעדעי,
 .ךַאפ ןייז ןופ ןאינוי רעד

 םעד רעטייברא םעד טננערב סאוו ,עיצאזינַאנרָא יד זיא ןאינוי יד,
 ראפ רעטייברא רעניצנייא רעד דנוזענ ןייז טצישַאב ןוא ןעצונ ןעטסערג
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 רָאפ טמוק סאוו ,הקולחמ רעדעי ןיא הירב רעניילק ץנַאנ א זיא ןיילַא ךיז

 ןענעפע וצ רָאנ רע טנַאװ םיוק לייוו ,סָאבעלַאב ןייז ןוא םהיא ןעשיווצ

 וצ טננאלאב רע רעבָא ןעו .סאג ן'פיוא דלַאב ךיז רע טניפעג ,ליומ א

 רעטייברא ערעדנַא לֶאצ עסיורג ַא טימ ןעדנובראפ זיא רע ןעוו ,ןאינוי א

 טימ טלעגנירעגמורא רע זיא ןאד ,עציטש עגיטייזנענעג ראפ דיירמ ןייז ןופ

 ,םירט ןוא טירש ףיוא םהיא ןעצישַאב וצ טיירג ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ

 ענירעביא עלא רָאנ ,ףמאק ןיא ןיילא טינ רעטייברא רעד טהעטש טלָאמעד

 .ןעפמעק םהיא ןעפלעה רעטייברא

 םעד ןיא לעטימ רעניצנייא ס'רעטייברא םעד ןיא גנוגינייאראפ ,

 ,סעסָאב יד .זָאלטכַאמ רע זיא ןיילא רענייא .סעשזדייוו ערעכעה ראפ ףמאק

 .סנָאינוי יד ןעטכינרַאפ טלָאװעג ןָא גנַאפנָא ןופ ךיילנ ןעבָאה ,סָאלק ַא סלא

 ,גנוניימ רעכילטנעפע רעד ךרוד ,ןעטייקכילגעמ עלא טעדנוועגנָא ןעבָאה ייז

 רעטייברא עזיד סעמרוט ןוא ןעטכירעג ,רושטיילסישזדעל ,עסערּפ רעד ךרוד

 .ןעכַאמ וצ טיוט סעיצאזינַאנרָא

 ןיא רע ןעכלעו ןופ טפעשעג רעד זא טביולג טנאקירבאפ רעדעי;

 ךיז טינ טכער ןייק טָאה רענייק זא ןוא ,רענייז זיא תיבה-?לעב רעד

 .ןערהיפ וצ םהיא יוזא יו תועד םהיא ןעגָאז וצ ןוא םהיא ןיא ןעשימוצניירא

 "רא םעד ראפ ןעמוקאב וצ עבאנפיוא סלא טלעטשענ ךיז טָאה ןאינוי יד

 "יז ,ןעגנוגנידאב-סטייברא ערעסעב ,ןעדנוטש-סטייברא ערעצריק רעטייב

 טרעװו סע סאוו רעמיטכייר יד ןופ לייט ןערעסערג א ןוא גייצעג ערערעכ

 טינ ,שנעמ רענלעצנייא םלא ןעמוקאב טנָאקעג טלָאװ רע יװ ,ןעפַאשַאב

 ןעדלוד טינ ךילריטַאנ ןעליוו ןעטסילאטיּפַאק יד ,טריזינַאנרַא גידנעייז

 -עק ייז ;ןעטפעשענ ערעייז ןיא ןעשימניירא ךיז ןעליוו סנאינוי יד סאוו

 יו העד ַא ןענָאז ןענעמ לָאז רעטײברַא ןַא יוזא יו ,ןחעטשראפ טינ ןענ

 רעד .ןערעװ טעטלאווראפ ןעלאז דנַאל ןופ ןעטפעשעג-טַאווידּפ יד יוזא

 "עג ןייז ,טייברא ןייז ןיירא טנייל סָאװ שנעמ רעד זא ,רעבָא זיא תמא

 -ניאראפ ױזַא טקנוּפ זיא ,ןהאבנעזייא ןא ףיוא רעדא קירבַאפ ַא ןיא דנוז

 -ייא םעד ןופ רעדָא קירבַאפ רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא טריסערעט

 רע ןוא ,טלעג ןייז טניײלעגנײרַא טָאה סָאװ רעד יװ ,ןהאבנעז

 ןעמ ןעדנוטש ?יפיוו ענארפ רעד ןיא העד ַאזַא טקנוּפ ןעבָאה םוראד ףראד

 .סָאבעלַאב רעד יו טייברא רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןענעוו ןוא ןעטיײברַא לָאז

 ןייז ףיוא סָאבַאלעב רעכילצעזעג רעד זיא טסילאטיּפאק רעד זא תמא זיא'ס

 ,ןעפא ןעטלאה רהיא ןעק רע ,טכאמעגוצ ןעטלַאה רהחיא ןעק רע ; ; ירָאטקעפ

 וצ ךיז רעטייברא רעד טָאה טכער אזא טקנוּפ רעבָא .ל?יו רע יוזא יו

 .טינ םהיא ןעלעפעג סאוו ,ןעגנוגנידַאב עניוזא ףיוא ןעטייברא ּוצ ןענאזטנע



 199 אקירעמַא ןוא סנַאונוו עשודוא

 רעדעווטנע ,ןעטייברא וצ ןענאזטנע וצ ךיז טכער ןעזיד ןעבָאה רעטייברא יד

 ןענייז רעטייברא םעד טימ סָאב רעד .ןעמאזוצ עלא רעדא ,רעדנוזַאב רעדעי

 רעסעב רעטייברא רעד זיא סנאינוי-דיירט יד ךרוד זא ,ןענַאטשרַאפנייא

 -ענ טלאוו רע יװ ,טייברא ןייז ראפ טלהָאצאב רהעמ טנירק ןוא טצישַאב

 רעד יא ,עדייב .ןעראוועג טעטכינראפ ןעטלָאװ סנאינוי יד ןעוו ןענָארק

 :ןעסערעטניא ענענייא ערעייז ןעסיוא ןענייז ,סָאב רעד יא ,רעטייברא

 ןעסערעטניא ענעגייא ענייז ראפ סנאינוי יד ןעטכינראפ ?ליוו סָאב רעד

 -ניא ענענייא ענייז ראפ ןעכאמ רעקראטש ייז לי רעטייברא רעד ןוא

 רעד ןייז טעװ ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ יו ננאל יוזא ןוא ; ןעסערעט

 ףמאק רעד ןומ ,סענזיב ןופ ןעבעל םעד ןיא טנעמאדנופ רעד ןוא ץעזעג

 ,טייקנעסיבראפ רהעמ ץְלַא טימ ןהעגנָא

 רעד יו גנַאל יוזא ןהעננֶא טעװ סנאינוי דיירט יד ןופ ףמאק רעד,

 ."ןעשרעה טעו םזילאטיּפַאק

 רעבָא ,טדערעגנ יוזא ןעבָאה רענדער עלא טינ זא ,ךיז טהעטשראפ סע

 סנָאיצַאטינא עטסרהעמ יד ןופ טלאהניא רעד ןעוועג זיא רהעפעגנוא סָאד

 ,ןעטלאה רעטייברא יד וצ ןַאד טנעלפ ןעמ סאוו ,סעדער

 -ענ זיא תורוש עזיד ןופ רעביירש רעד סאוו ,ןערהאי עליפ יד ראפ

 -.סיימ יד ךיא געלפ ,גנונעוואב רעטייברא רעשידיא רעד ןיא גיטעט ןעוװ

 עשידיא יד ןעריזינַאנרַא ןעפלעה וצ ןעבענּפָא עניימ טייצ עיירפ עט

 םיטַאבעלאב יד ?ייוו ,גונענ טאהעג ךיא בָאה טייצ עיירפ ןוא .סנאינוי

 ןעמ ןוא ,טנעקענ טונ ןיוש ךימ ןעבָאה דיירט ןיימ ןופ עטיילרָאפ יד ןוא

 .טייברא רעד ןופ ןענָאזּפָא טפָא רהעז רימ טנעלפ

 רעטייברא ןא ןעקישקעװא ןערָאט טינ לָאז סָאב ַא זא ,נהנמ ןייק

 רימ ןעבָאה סָאד ,ןעוענ טינ ןאד ךָאנ זיא ,דנורג ןעדנענינעג ַא ןהָא

 סאוו ,עממעק ענעדישראפ יד ךרוד ,סנאינוי יד ןופ ףליח רעד טימ טשרע

 סעסָאב יד זא ,טפמעקענסיוא ,טרהיפעגנָא ןעבָאה סנאינוי עטשרע ענעי

 .עכאזרוא רעניטכיוו א ןהָא רעטייברא ןא ןענָאזּפָא ןענעק טינ ןעלָאז

 ןעפור ןיא ןהעטשאב טנעלפ סנאינוי ןעדנירג וצ טייברא-טּפיױה יד

 ןעמ ."ןעגנולמאזראפנעסאס , ,ןעפּורנָא ייז טנעלפ ןעמ יו רעדא ,ןעגניטימ
 ןעמוק ןעלָאז ייז זא רעטייברא יד ןענירק רעהירפ טפרַאדעג רעבָא טָאה
 ןענעלפ עכלעוו ,ןעריטנולָאװ ןעבָאה רימ ןענעלפ ,ונ .ןעננולמאזראפ יד וצ

 ןעלייט ןעטרָאד ןוא רעּפעש-טעװוס יד ןיא ןוא רעּפעש יד ןעבעל ןהעג

 ,ןענַארָאטסער יד ןיא סליבדנעה ןעלייטסיוא ךיוא ןענעלפ רימ .סליבדנעה

 ואו ,סעשזריב יד ףיוא ןוא סרָאטס ראניס ןיא סלוקסינניסנעד יד ןיא

 ,סדיירט עסיוועג ןופ רעטײברַא יד ןעביילקנעמאזוצ ןַאד ךיז ןענעלפ סע
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 "מאזראפ ךיז תבש ןעדעי ,רעכַאמ-קער ןענעלפ ,ליּפשייב םוצ ,יֹוזא

 -עג טָאה ןעמ ןעכלעוו ,טירטס רעטסעה ןוא סקעסע רענרָאק ן'פיוא ןעל

 -נָאק ןעמֹוק ךיוא ןענעלפ ןיהַא .?קרַאמ ריזח רעשידיא רעד , ןעפור

 .םרעפלעהסיורא עשראטיירעּפא ןוא סרעטסייב-עבלאה ןעכוז סרָאטקארט

 "ינ ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןענעלפ טירטס םורב ןוא ווָאלדול רענרָאק ן'פיוא

 יד ."קראמ-ריזח, רערענעלק א ןעוועג ןיוש זיא טרָאד --- .רעכאמ סטנעּפ

 ןוא דרַאשטרָא רענרָאק ן'פיוא ןעלעטשסיוא ךיז ןענעלפ רעכאמ קואלק

 -יירגרעד ןענעק רָאנ ןעמ טנעלפ ,רעטייברא עשינעמור .טירטס רעטסעה

 ,סלוקס גניסנעד יד ןיא ןעכ

 -עּפש ןוא .ןעוועג טינ ןאד ךָאנ זיא גנוטייצ-רעטייברא עשידיא ןייק

 -רא עלַא טינ ךיוא ןעבָאה גנוטייצ-רעטייברא ןא ןעוועג זיא סע ןעוו ,רעט |

 רעבָא ,ןעװעג עי ןענייז ןעננוטייצ עשיטאבעלַאב .ןעזעלענ יז רעטייב

 -רעטייברא ןא רַאפ ץיטָאנ ַא ןענירק טינ ןעמ טגעלפ ןעננוטייצ ענעי ןיא

 םרעדיינש ןופ קיירטס א ןעכערבסיוא טנעלפ סע ןעוו .,ננולמאזראפ

 רָאנ ןעביירש ןעגנוטייצ עשידיא עשיטַאבעלַאב יד ןענעלפ ,סרעקעב רעדָא

 סנאינוי יד ןענעג ךילכעוטּפױה ,רעטייברא יד ןענעג ןוא סעסָאב יד ראפ

 -וצ ןעגנילעג זנוא טנעלפ ךָאד ..סנאינוי ראפ סרָאטַאטיגַא יד ןענעג ןוא

 ןוא ןענגנולמאזראפ ערעזנוא וצ רעטייברא ןעסאמ עסיורג ןעננערבוצנעמאז

 .םקיירטס ןערהיפ ןוא סנאינוי עשידיא ןעריזינַאנרָא ןעגעלפ רימ

 -רא יד ןעריזינַאגרָא וצ ןעבעגנייא ךיז טנעלפ זנוא יו לענש יוזא

 יד רעדייא ךָאנ זיא ,דיירט ןעסיוועג א ןופ רעּפעש עכאלטע ןופ רעטייב

 -סיוא ןענעלפ ,קיירטס םעניימעגלא ןַא ןעפור וצ ןעסילשַאב טנעלפ ןאינוי

 ןיוש ןעבָאה רעטייברא יד לייוו ,רעּפעש ענלעצנייא ןיא סקיירטס ןעכערב

 -לֵא ןַא ןעפור טעװ ןעמ ןענַאװ זיב ןעטראוו וצ דלודעג ןייק טַאהעג טינ

 .קיירטס םעניימעג

 "גיד ןולאס רעיב א ןיא ןהענקעווא ךילנהעווענ ןענעלפ סרעקיירטפ יד

 ןופ סרעריפ יד ןעכוז ןעפיולמורא ןעמענ ןוא ץַאלּפ-סגנולמאזראפ א ןענ

 ענענייא ןייק טאהעג טינ טלָאמעד ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,סנאינוי עשידיא

 .סָארויב רעדא סעסיפָא

 וצ לָאה ןיא ןעמוק ןענעלפ רעוטדןאינוי ןעטסילאיצַאס עניטעט יד

 רעד ןענעוו ןעטייהלעצנייא עלא ןענערפרעדנַאנופ ןענעלפ ,סרעקיירטס יד

 ןעשיטייל א ףיוא קיירטס םעד ןעריזינַאגרָא ךיז ןעמענ ךיילג ןוא גנוריסַאּפ

 .,דצ רעייז ןערעהסיוא ןוא םיטַאבעלַאב יד וצ ןהענ טנעלפ ןעמ ,ןפוא

 םינ ןעוו ,ךוסכס םעד ןעכיילנוצסיוא ףכית ןעננולענ זנוא טגעלפ לָאמא

 -אז עכלעוו ,"םטעקיּפ , ןעמיטשַאב ןוא ,לָאה ןיא קירוצ ןעמוק ןעמ טגעלפ
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 זיא רעטייברא יד ןופ רעצימע יצ ןהעז רעּפעש קיירטפ יד ןיא ףיורא ןעל

 -סיוא "טטעקיּפ, יד ךיז ןענעלפ ןאד ןוא ,"ןעבעקס , ןעבילבראפ טינ

 .רעּפעש יד םורא ןעלעטש

 ןיא ןעמענוצרעטנורא ןעמוקנָא טלָאמעד זנוא טנעלפ סע ננירג יװ

 -עג וצ ןייז רעוש רהעז רעבא זנוא טנעלפ ,רעטייברא עשידיא קיירטפ

 ןעזייואב ןענעק טינ רַאנָאז רימ ןענעלפ לָאמטפא קייוטס א ןעניוו

 ןעבָאה רימ עכלעוו ןופ רעּפעש יד ןיא ןעגנערבוצקירוצ סרעקיירטס יד

 םא .קיירטס ןיא רעטנורא ןיילא ןעגעלפ ייז עכלעוו ןופ ןוא ,ןעפורענ ייז

 ,םיטַאבעלַאב עכייר יד ייב קיירטס א ןעניוועג וצ ןעוועג זיא ןעטסרעווש

 -נָאק ןייק טינ ןוא ןעטנאקירבאפ יד ןיילא ןעוועג ןענייז סאוו ,עכלעזא ייב

 ,סרָאטקארט

 -עלפ טאוו ,םיטאבעלַאב עכייר עניוזא טימ ןעפערט ךיז ןענעלפ רימ

 ײלרַאפ וצ טיירג ןייז טמא ןענעלפ ייז .,ט'נשקע'עגנייא קרַאטש ןייז ןעג

 רעטייברא יד ןופ ןעננורעדַאפ יד ןעבענכָאנ טינ רָאנ יבא ,דלענ ךס ַא ןער

 .ןאינוי רעייז ןעכערב ןוא

 ןענופעג ךיז ןעבָאה ןערהאי ענעי ןופ רעטייברא עשידיא יד ןעשיווצ

 ןענייז טאוו ,סרעטקַארַאכ ענירעדינ טימ ןעשנעמ עדנעסיוומוא ךס א

 ןיא .ןעטַאט םענענייא ערעייז ןעפיוקראפ וצ רעלָאד א ראפ ןעוועג טיירג

 וצ ןייז רעש טינ םיטאבעלאב יד ראפ רעבירעד טנעלפ קיירטס ןעדעי

 ,לארעביא ןופ סּפמערט ןעפיֹולנא ןענעלפ ךָאנ וצרעד .סבעקס ןענירק

 "סטעקיּפ , יד ןעלהעצרעד ןוא ,רעּפעש-קיירטס יד ֹוצ ןעמוק ןענעלפ עכלעוו

 -ראפ ןחעג ןעלעוו טינ ןעטלָאװ ייז זַא ,דיירט ןופ רעטײברַא ןענייז ייז זַא

 ייז ןעלאז סאוו רָאנ ,רעטייברא עדנעקיירטס יד ןופ רעצעלּפ יד ןעמענ

 טושּפ ןעהענ ןוא זָאלסטיײברַא גנַאל ןופ ןיוש ןענייז ייז זא ,ןָאט ךַאבענ

 ןעלעו דלענ טימ ןעציטש לעסיבא ייז טעװ ןעמ ןעוו .רעגנוה ןופ סיוא
 ןעמענוצ טלָאמעד טנעלפ סּפמערט טרָאס רעד טָא .ןעבעקס ןהענ טינ ייז
 .עפאק ןאינוי רעד ןופ סינעּפ עטצעל יד

 -ןהעוװעג ןענעלפ ,ןעקיירטס טנעלפ ןעמ ןעמעוו ייב םיטַאבעלַאב יד
 טימ רעדא ,"סרענעלש , ,"עקרַאטש , טימ רעּפעש ערעייז ןעלעטשמורא ךיל
 -קעטעד יד ןוא טיילסילַאּפ יד ךיוא .ןפורעג ייז ןעבָאה ייז יו ,"סדרַאנ,
 -עלש ךָאנ רעהכָאנ ןוא רעטייברא עדנעקיירטס יד ןענָאלש ןעגעלפ סוויט
 ייז ףיוא ןעכַאמ ןוא םטרואק סיִלֶאּפ יד ןיא ,סנָאוירּפ יד ןיא ייז ןעּפ
 ןופ טייבראעב ןייז ןענעלפ טייצ רענעי ןופ רעטכיר יד ."סּפא-םיערפ,
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 ןע'לעוּפ ןיוש ןענעלפ עכלעוו ,דיאס טסיא רעד ןופ סנעשיטילַאּפ לעדוב יד

 גנאל ןעטַאנָאמ ףיוא ןעקישראפ סרעקיירטס יד לָאז ןעמ זא ,רעטכיר יד ייב

 ."זיוה-קריאוו , ןיא

 ףיוא .טיילעמירא עכילקערש ןעוועג ןאד רעטייברא יד ןענייז וצרעד

 טינ ןיוש ייז ןעבָאה ּפאש ןופ רעטנורא ןענעלפ ייז יוװ ,םעדכָאנ ןענרָאמ

 רעד ןעמוק טנעלפ סע ןעו .ןעבעלוצרעביא גָאט א ןענאוו ןופ טַאהעג

 ,טנער ןעלהָאצַאב וצ סאוו טימ ןעוועגנ טינ זיא סע ןוא טַאנָאמ ןופ רעטשרע

 ןיא "עשטינרָאפ, יד ןעפראוואוצסיורא ןעשארטס דרָאלדנעל רעד טנעלפ

 .ךיוא ןָאט עקאט סדרָאלדנעל ענעי סע ןענעלפ טפָא ןוא ,סאנ

 עסיורג ַא רַאפ סָאװ ןעלעטשרָאפ טכייל םורַאד ךיז ןעק ןעמ

 סרעזיינאגרא יד ,סקיירטס ענעי ןופ רערהיפ יד טייקכילטרָאװטנאראפ

 .טַאהעג ןעבָאה טנאינוי עשידיא עטשרע יד ןופ

 -לעוו ,ןעלהיפעגנ יד ןעבענוצרעביא ךילנעממוא טעמכ ,רעווש זיא סע

 רעטייברא רעשידיא רעד ןופ רעוט עטשרע יד ןופ רענייא רעדעי עכ

 | .ןעטייצ ענעי ןיא טבעלעגרעביא טָאה גנוגעוװַאב
 .טסוּפ ןעװעג ךילנהעווענ ןענייז סנאינוי יד ןופ סעסַאק יד

 ןיא ?לעטעצפומ .א טימ ןעפילמירא טנעלפ רעקיירטס ןייא

 ןייק זיא זיוה ןיא םהיא ייב זא ,ןענָאלק ךיז טנעלפ רעטייווצ א ,דנאה

 ןעטרעפ א ייב ,ןעועג קנארק יורפ יד זיא ןעטירד אא ייב .ָאטינ טיורב

 ייז זומ עטימָאקקיירטס רעזנוא .ןעבראטשענ דניק א זיא רעקיירטס

 : ,ןעפלעה ןהעז ןעמעלא

 זא ,סעיינ רעגירעיורט טימ "טעקיּפ, א ןעפיולוצ גנולצולּפ טמוק טָא

 .סָאבעלַאב םוצ טפיוקראפ ךיז טָאה רעקיירטס רעניטכיוו א רערעזנוא

 ,םינּפ ןעגָאלשוצ א טימ רעטייברא ןעסַאלב א ןיירא ןעמ טרהיפ טָא ןוא

 ןעמ .ט'שלח רע .ןעסירוצ ןענייז רעדיילק ענייז .טולב טימ ןעסָאנַאב

 ,רָאטקָאד א ןעננערב טפיול ןעמ ןוא רעסאוו עטלַאק טיס םהיא טסינַאב

 א ןעבעל זא ,סעיינ עיינ א ןָא זנוא טנָאז ןעמ .טגנילס ןָאפעלעט רעד

 ףראד ןעמ .סרעקיירטס ףניפ ךָאנ טריטסערַא ןעמ טָאה ּפאש ןעסיוועג

 "אוו ןיב ,יײצילַאּפ רעד ןופ ייז ןעמענוצסיורא "רעליעב , א ןעכוז ןעפיול

 רָאטקָאד םוצ ,רעיִאל םוצ טפיול ןעמ .ןעמוקרָאפ טעװ טּפשמ רעד ןענ

 ןעועג זיא סע .טינ דלעג ינעּפ ןייק עטימָאק-קיירטס יד טָאה ָאד ןוא

 טָאה ןעמ .ןעריולראפ טינ טומ םעד טָאה ןעמ רעבָא ,רעמטיב ןוא רעווש

 ,ערעדנא ןעניטומרעד ןענעק וצ ידכ ,גיטומ ןייז ןיילא טזומעג
 -וצ ךיז ןעביילק סרעקיירטס יד .גניטימסאמ א רימ ןענעפע דלאב

 "רע דימ .סעדער עסאמ רעד ראפ ןעטלאה ,"רערהיפ ,, יד ,רימ .ןעמאז
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 ןעכיג ןיא זא ,"ןעניז ןעלעוו רימ , זא ,"טוג ןעהעטש , רימ זא ,ייז ןערעלק

 -אבעלאב יד ,םיאנוש ערעזנוא זא ןוא קיירטס רעזנוא ןעניוועג רימ ןעלעוו

 יד ןעבענכָאנ ןוא ןעמוק ןעזומ ןעלעוו ןוא ,תורצ עסיורנ ףיוא ןענייז ,םיט

 ,רעטייברא יד ןופ ןעגנורעדָאפ עטכערעג

 -ייוו טפמעק ןעמ ןוא ךיז טמעראוורעד ןעמ .טרידָאלּפא עסאמ יד

 ,רעט

 יד ןופ ,סנאינוי ערעדנא ןופ רערהיפ טימ הצע ןא ךיז טלַאה ןעמ
 -ָאנ ןעועג טלָאמעד ןענייז עכלעוו ,רעטייברא עשטייד ענעטירשעגנטרַאפ

 -נא ןיא ןוא קראי ןינ ןיא טאהעג טלָאמעד ןעבָאה ייז .זנוא וצ טנעה

 רעוט ןוא רעדנירג יד ,רימ ןוא סנאינוי עקראטש עסיורג טדעטש ערעד

 סנאינוי עשטייד יד .ייז ןופ ןענרעל ךיז ןענעלפ ,סנאינוי עשידיא יד ןופ

 ,ןעפלָאהענ ?יפ טלָאמעד זנוא ןעבָאה

 ןופ טנערעלעג ןעבָאה רעטייברא עשידיא ,רימ סאוו ,ךאז עטשרע יד

 עטסערג יד סאוו ,טייל-ןאינוי ,ןעטנארנימיא עשטייד ענידסלאמאד יד

 -רַא ןא ןעפאש וצ ידכ זא ,זיא ,ןעטסילאיצאס ןעוועג ןענייז ייז ןופ לָאצ

 ןעבָאה ץלא ןופ רעהירפ רימ ןעזומ ,סנאינוי ןעדנירג ןוא גנוגעוואב רעטייב

 ןענידרעהירפ א ןיא טנַאמרעד ןיוש בָאה ךיא יו .,גנוטייצ ענעגייא ןא

 ןופ גנודנירג רעד ייב ךָאנ ןעטסילאיצאס עשידיא יד ןעבָאה ,לעטיּפַאק

 -ייברא עשידיא א ןעפאש וצ טכוזענ "ןייאראפ רעטייברא ןעשידיא , םעד

 .ןעננולעג טינ סלאמאד זנוא ןזיא סָאד רעבָא ,גנוטייצ רעט

 ןוש טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד יו םעדכָאנ

 עיצקעס רעשידיא רעד ןופ ןענניטיס יד ייב ןעמ טנעלפ ,טריטסיזקע
 -ענוצסיורא יוזא יו ענארפ יד ןעלדנאהראפ ץלא .ּפ .ק .ס (8 שטנערב)
 ןיא גנוטייצ עשיטסינאינוי-דיירט ןוא עשיטסילאיצַאס ענענייא ןא ןעב

 ,שידיא

 -וירפ רעד ערינאיפ , עּפורנ עשיטסיכראנא יד סאוו ,"טייהרַאװ, יד

 ןעביז רָאנ סיורא ןיא ,רחָאי ןעט-1889 ןיא ןעבענעגסױרַא טָאה "טייה

 .ןעגנאגעגרעטנוא זיא ןוא ןעטַאנָאמ

 א טעדנירנענ קראי וינ ןיא ךיז טָאה רעטעּפש ןעטַאנַאמ עגינייא טימ
 - ר ַא מס ר ע ד ,ןעמָאנ ן'טימ גנוטייצ עשידיא ענעטירשענטרָאפ עיינ
 -} ָא 9 ם י ר פ א ןעוװעג ןיא רעבענסױרַא רהיא ."ן ר ע ט שננע ג
 ןופ רָאטקאדער רעטשרע רעד .ןָאדנָאל ריאמ ןופ רעטָאפ רעד ,| א ד
 ,(ואלסערב) י ק ס וו ַא ? ס ַא ר ב .ר ד ןעװעג זיא גנוטייצ רעד

 -ייצסקלַאפ רעשידיא רעקראי וינא רעד ןופ רָאטקאדער רענידרעהירפ רעד

 .ןעגננאגעגרעטנוא ךיוא זיא עכלעוו ,"גנוט
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 עּפורג עשיטסיכרַאנַא עשידיא יד טָאה ,1889 רהאי ןופ עדנע וצ

 וצ ,ןָאשנעװנָאק עניימענלא ןא ןעפורַאכנייא "טייהיירפ רעד ערינָאיּפ ,

 -עמא ןופ סעיצאזינַאנרַא עשידיא עלא ןעדאלעגנייא ןעבָאה ייז רעכלעוו

 ןוא ןענייאראפ-סגנודליב ,עשיטארקָאמעד-לאיצַאס ,עשיטסיכרַאנַא ,אקיר

 -םוא ןא ןעבענסיורא ןענעװ עגארפ יד ןעטכַארטַאב וצ ,סנאינוי עשידיא

 -ַָאמעד-לאיצַאס ןוא ןעטסיכרַאנַא ןופ גנוטייצ רעטייברא עשיאייטרַאּפ

 .ןעמאזוצ ןעטארק

 ןופ טדעטש ענעדישראפ ןיא טריטסיזקע ןיוש ןעבָאה טייצ רענעי וצ

 ,דרָאפטרַאה ,ןעוייה ןינ ,רָאמיטלַאב ,איפלעדאליפ ,קראי וינ יוװ ,דנאל

 "יטסילאיצאס רעד ןופ סעיצקעס עשידיא ,.וװ .ז .א ,ָאגַאקיש ,ןייטירב וינ

 עשידיא עשיטסיכרַאנַא להָאצ עשביה א ךיוא יוװ ,ייטראּפ רעטייברא רעש

 ןופ סנעטסיימ ,סנאינוי עשידיא ךיוא ןוא ןענייאראפ-סגנודליב ,ןעּפורג

 -עג ןעבָאה ,םהַאנסױא ןהֶא ,סעיצאזינַאגרָא עזיד עלא סדיירט ?עדָאנ

 -עג ןענייז סעיצאזינַאנרַא 92 -- ןָאשנעװנָאק רענעי וצ ןעטאגעלעד טקיש

 ןערָאװעג ןעטלַאהענּפָא ןיא ןָאשנעװנָאק יד ,ןעטָארטרַאפ ןעטרָאד ןעוו

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,"טייהיירפ רעד ערינָאיּפ , יד ןופ בולק ןיא

 א ןעוועג ןאד זיא סע ואוו ,טעקראמ סקעסע ןופ עדייבעג רעסיורג רעד

 ,ןעטַאדלָאס ראפ עמראזאק

 .טכענ סקעז ןוא געט םקעז עצנאג טרעיודעג טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 ןעװעג זיא ,ןעראוועג ןעטלאהענּפָא ןיא ןָאשנעװנָאק יד ואוו ,לָאה רעד

 200 רעביא ןעמוקניירא טנעקעג םהיא ןיא ןעבָאה סע ,רעסיורג ךילמיצ א

 "יו ןענעק וצ םוא .רעכוזאב טימ טקאּפעג ןעוועג זיא רע ןוא ןעשנעמ

 םָאה ,טסעג יד ןענייז סע רעװ ןוא ןעטאנעלעד יד ןענייז סע רעוו ןעס

 םורא ןעמונעגמורא ,ןעסעזעג ןענייז ןעטאנעלעד יד ואוו ,ץַאלּפ םעד ןעמ

 ןעשימסיוא םינ ךיז ןעלָאז טסעג יד ידכ ,קירטש עבָארג טימ םורַא ןוא

 ןופ לעמוט רעד ןוא ןעטעראניס יד ןופ ךיור רעד .ןעטאנעלעד יד טימ

 רענעי ייב ןענייז עכלעוו ,סעדער "עסייה, יד טרעטשעג טינ טָאה םלוע

 | .ןעראוועג ןעטלאהעג ןָאשנעװנַאק

 ןעלעװו ןיילַא ייז זא ,ןענַאטשרַאפ טונ ןַאד ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד

 "ויצ ענעגייא ןא ןעטלאהפיוא ןוא ןעבעגוצסיורא דנַאטשמיא ןייז טינ

 טימ ןעמאזוצ גנוטייצ א נידנעבעגסורַא זא ,טנעכערעג ןעבָאה ייז .גנוט

 גנוטייצ רעד ןיא ןעגירק וצ ןעגנילעג ייז טעװ ,ןעטארקַאמעד-?איצאס יד

 .םזיכרַאנַא ן'ראפ םלוע םעד ןעניוועג טימרעד ןוא דנאהרעביוא יד

 -עג קרַאטש טינ ןַאד ,טגָאזעג ןיוש יװ ,ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד

 םעד ףיוא טיובעג ןעוועג זיא קיטקאט רעייז .סנאינוי-דיירט ןופ ןעטלאה
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 יד ןעו זא ,טעטּפױהַאב ןעבָאה ייז ."?רעסעב זיא רענרע סָאװ, זא ,לכ

 עלַאיצַאס יד ןעכַאמ לענש ייז ןעלעוו ,ןענידראפ ּפַאנק ןעלעוו רעטײברַא

 זא ,ט'הנעט'עג ןעטַארקַאמעדילאיצַאס יד ןעבָאה ןענענַאד .עיצולָאװער

 -עב ןעלעו רעטיײברַא ןעו זא ,טניימ סָאד ,"רעסעב זיא רעסעב סָאװ,

 רעלענש ייז ןעלעו ,ןעדנוטש ערעצריק ןעטייברַא ןוא ןענידראפ רעס

 רעמיא טסול ןוא ןעטמפערק ןעבָאה ןעלעוו ייז ןֹוא ןערעו טרעלקענפיוא

 ראפ יאס ,ןעננורעסעבראפ עכילנעט-נַָאט יד רַאפ יאס ,ןעפמעק וצ רהעמ

 .יירעפאלקש רעשיטסילאטיּפַאק ןופ גנואיירפַאב רעכילדנע רעייז

 עניציה ןעמוקרָאפ ןעגניטימ יד ייב ןענעלפ סנאינוי עשידיא עלא ןיא

 ןעטאבעד עזיד ןיא ."םזילאיצָאס, ןוא ?םזיכרַאנַא, ןענעװ ןעטַאבעד
 .ןעננוטכיר עדייב ןופ רענדער-טּפיוה יד ןעניליײטַאב ךיז ןענעלפ

 -ויאראפ ךיז גידנעלעוו סאוו ,ןעװענ זיא ץלא ןופ עטסשימָאק סָאד

 -ייצ א ןעמאזוצ ןעבענוצסיורא םוא ןעטארקאמעד-לאיצאס יד טימ ןענינ

 יד ףיֹוא סעקַאטַא "ענידלַאונ, טרהיפעננָא ןעטסיכרַאנַא יד ןעבָאה ,גנוט

 ,/עיצולאווער עלאיצאס , יד קירוצ ןעטלַאה ייז זא ,ןעטארקָאמעד-לאיצַאס

 ןא ןעבענסיורא ןומ ןעמ זא ,ןעירשעג ייז ןעבָאה סעקאטא עלַא ךָאנ ןוא

 ,טרעקדאפ ,ןעבָאה ןעטארקאמעד-לאיצאס יד  ,גנוטייצ ?עשיאייטראּפמוא ,

 יד רעטנוא ןעוועג טלאוו סע ךילרעכעל יוװ ןעטסיכרַאנַא יד ןעזיווענפיוא

 ננטייצ עכילטפאשניימענ א ןעבענוצסיורא ןעדנעטשמוא עדנעריטסיזקע

 -נטרב ןענעק טינ ןעצונ םוש ןייק טעוװו ננוטייצ אזא ,ןעייטראּפ עדייב ןופ

 .גנונעוואב רעטייברא רעד ןענ

 .טסאנ םלא ןיולב ןעמוקענ ןָאשנעװנָאק רענעי וצ זיא ןַאהַאק .בא

 -ןלדנאהראפ יד ןיא טריסערעטניארַאפ קראטש יוזא רעבָא ךיז טָאה רע

 ךיא רע זא ,גנוטייצ-רעטייברא ןא ןעבענסױרַא ןופ ענארפ רעד ןעגעוו ןעג

 ןיא טאטלווער רעד .ןעננוציז יד ןופ ןעטארטענּפָא טינ טייצ עצנאג יד

 רעד ןיא ךיז ןעפראוועגניירא ןעבעל ןוא בייל טימ טָאה ןאהַאק זא ,ןעוועג

 -עט רעד ןעראוועג זיא רע .ננוטייצ-רעטַײברא ןא ןעבעגוצסיורא טיײברַא

 -ראפ ֹוצ לענש םוא טייברא עניטיונ עלא ןָאטעג טָאה ןוא שנעמ רעטסגניט

 ,רעטייברא יד ראפ גנוטייצ עש'להק א ןעבָאה וצ שנואוו םעד ןעכילקריוו

 -עג סע זיא ןָאשנעװנַאק רעשירָאטסיה רענעי ןופ גָאט ןעטרעפ ן'פיוא

 ןעטארקַאמעד-לאיצַאס יד .ןעייטראּפ עדייב ןופ גנוטלַאּפש ַא וצ ןעמוק

 -טימ ןענייז ייז טימס .ןָאשנעװנַאק רעד ןופ ןעגיוצענקירוצ ךיז ןעבָאה

 ,םנאינוי עשידיא עלא ןעננאגעג

 סנַאשנעװנָאק עדייב ןוא ,ייווצ ןעראוועג זיא ןָאשנעװנָאק ןייא ןופ

 .ןעגנוטייצ-רעטייברא ענעגייא ןעכענוצסיורַא ןעסָאלשַאב ןעבָאה
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 -וא עטנינייאראפ יד טימ סנאינוי יד ןוא ןעטארקַאמעד-לאיצאס יד

 ,"עשיאייטראפ , יד ןעפורעג טָאה ןעמ ןעמעװ ,ןעטפאשקרעוועג עשיד
 -סינאינוי-דיירט ןוא עשיטסילאיצַאס א ןעבעגוצסיורא ןעסָאלשַאב ןעבָאה

 -ר ע ט י י ב ר א , יד ןעמָאנ םעד רעטנוא גנוטייצ עכילטנעכעוו עשיט

 | .7 ג נו ט יי צ

 ןעמ עכלעוו ,ןענייאראפ-סגנודליב יד טימ עּפורג עשיטסינכרַאנַא יד

 -עו א ןעבעגוצסיורא ןעפָאלשַאב ןעבָאה ,"ןעשקָאל עװערַאּפ , ןעפורעג טָאה

 ע יי ר פ , ןעמָאנ םעד רעטנוא גנוטייצ ?עשיאייטרַאּפמוא, עכילטנעכ
 טַאנָאמ 4 טימ ןענישרע זיא עכלעו ,/ ע מ יט ש ר עט ייברַא

 -רעטייברא  עשיטארקאמעד-לאיצאס יד יו ,(1890 ,ילוי ןיא) רעטעּפש
 | ."גנוטייצ

 ,עיצאזינַאנרָא ןַא טעדנירגעג ךיילג ןעבָאה ןעטארקַאמעד-לאיצַאס יד

 ןיא טָאה ןעמ ןוא ,"ןָאשיײאיסָאסא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא , יד

 .רעלָאד דנעזיוט רָאּפ א טלעמאזעג טייצ טַאנָאמ ייווצ ןופ ףיולראפ

 "רעטייברַאה יד ןעוו גָאט םעד טמיטשַאב טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ

 טָאה ,דלעג יד טַאהעג טינ ךָאנ טָאה ןעמ ןוא ,ןעניישרע לָאז "גנוטייצ

 ןעמוק לָאז רע זא ,ןע'ץנארק ּפיליפ וצ ןָאדנָאל ןיא ןעבירשעג ךיילנ ןעמ

 ןעכָארּפשראפ טאהעג ןוש טָאה רע  ,רָאטקאדער רעד ןערעוו זנוא וצ

 םעד ייב 1889 רהאי ןיא ןעפארטענ טָאה רע ןעמעוו ,ןע'רעלימ יאול

 עדייב ואוו ,זירַאּפ ןיא לאנאיצאנרעטניא ןעשיטסילאיצאס ןופ סערגנָאק

 .קרָאי וינ ןיא ןעמוק וצ ,ןעטאנעלעד ןעוועגנ ןענייז

 רימ ןעבָאה ןע'ץנארק ןעננערב וצ עטראקספיש א רַאפ דלענ יד

 רעד .סרעלָאד עבלַאה וצ ןוא סרעלָאד וצ ,ןעסָאנעג יד ןעשיווצ ןעבילקענ

 -טנעכעוו עזיד ןופ רָאטקעלָאק רעד ןעוועג זיא ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש

 .ןענארטייב עכיל

 יַּפִא ?ןעדראג לעטסעק , ןיא ןאד ןהעג וצ ןעמוקעגסיוא ךיוא זיא רימ

 -ָאמ ןיא ןעמוקעג רעהא זיא רכעלעוו ,ףיש ןופ ןע'ץנארק עסָאנעג ןעמענוצ

 ,1800 רהָאי ןופ ראורבעפ טַאנ

 ירַא) רעד ןופ גניטיס רעד ןעמוקענרָאפ זיא רעטעּפש ךָאו ַא טימ

 טלחעװורע טָאה ןעמ ןוא ,"ןָאשייאיסָאסא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייב

 -רעטייברַאג רעד ראפ רעשזדענעמ א ןוא רָאטקאדער א ,עטמאעב ייווצ

 ןוא ץנַארק פיליפ ןעראוועג טלהעוורע זיא רָאטקאדער סלא  ,"גנוטייצ

 טָאה טלַאהעג סלא  .(טיווקליח) שטיווָאקליה סירָאמ ,רעשזדענעמ סלא

 .ןערעדעי ךאוו ַא רעלָאד (7) ןעביז וצ טמיטשַאב ייז ןעמ

 -יירפ ,1890 ,ץרעמ ןעט7 םעד ןענישרע זיא "גנוטייצ רעטייברא, יד
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 ענינייא ךָאנ ןוא םיווקליח ןוא ןַאהַאק ,ץנַארק .גָאטראפ רענייזא 8 ,גָאט

 -עג גיטראפ ןענייז ןעלקיטרא עלא ןיב טכענ עצנַאנ ןעבירשעג ןעבָאה

 ןעראוו

 ,טירטס ירנעה 29 ןיא ןעווענ זיא ּפאש סרעצעז ןוא עיצקאדער רעזנוא

 רעטאװירּפ רעטלַא ןא ןיא פוטס ַא ףיוא ,טירטס ןירטעק ןופ טייוו טינ

 -עג ןענייז עכלעוו ,ןערעמיצ עסיורג ייווצ ןעוועגנ ןענייז סע ואוו ,עקזייה

 םוצ ,רעמיצ ןעסיורג םעד ןיא .ןעריט עטקורעגנסױרַא טימ טלייטוצ ןעוו

 -ער א -- ,עיצקאדער יד ןוא סיפָאסטפעשענ רעד ןעוועג זיא ,וצ סָאנ

 "נוא ןופ דָאלפוש א טימ ,לעשיט ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא סאוו עיצקאד

 טָאה ץנארק .ןעטּפירקסונאמ ענייז ןעטלאה וצ רָאטקאדער ן'ראפ ,ןעט

 -ארטמורא ייז רע טנעלפ ,ןעלקיטרא יד לעשיט םעד טיורטעג טינ רעבָא

 ןעלקיטרא ל?יפיוו -- טנַאזעג סנייטשימ רָאנ .ענעשעק-םיזוב ןייז ןיא ןענ

 ןופ רעשזדענעמ ן'ראפ !ןעטייצ ענעי ןיא טגָאמראפ ןעצנַאנניא רע טָאה

 דלעג ;לוטש ןעכיוה א טימ ,קסעד רעטלא רעכיוה א ןעוועג ןזיא סיִפָא

 ; גינייוו ןעועג ןיא סענזיב ;ּפַאנק ןעטייצ ענעי ןיא טכארבעג ןעמ טָאה

 ףיוא ןאד ןעציז ,טיווקליה עסָאנעג רעננוי רעד ,רעשזדענעמ רעד טנעלפ

 עשידיא טימ ,שירעמשטייד ףיוא "םיריש , ןעביירש ןוא לוטש ןעכיוה םעד

 טימ "עטכידענ, ענייז ענעי רע טנעלפ ןעביירשרעטנוא ןוא ,ןעבַאטשכוב

 םיפֶא םענעי ןיא ןענייז רעטייוו .(ןעגאנמַאה) ?ןוגנמח , םינָאדוװעסּפ םעד

 ןעסָאנעג עזַאלסטייברא יד ואוו ,ךאלקנעב ענרעצליח רֶאַּפ א ןענַאטשענ
 ןייק ןענארקענ טינ ןעבָאה עכלעוו ,ענירעביא יד .ןעצעזוצ ךיז ןענעלפ
 -ענראפ רערעדנוזאב א ןעוועג ייז ייב זיא סע .ןהעטש ןענעלפ ,ןעלוטש

 רעטייברא, רעייז טצעז ןעמ ןוא טביירש ןעמ ואוו ,טרָאד ןייז וצ ןענינ

 ."גנוטייצ

 -טפירש יד ראפ ּפאש רעד ןעווענ זיא רעמיצ ןעסיורג ןעטייווצ ןיא

 ןייק) .דנאה םייב רעצעז ריפ-יירד טייבראעג ןעבָאה סע ואּוו ,רעצעז
 רעצנאנ רעד ראפ טנער .(ןעווענ טינ ךָאנ טלָאמעד ןענייז ןענישַאמ-ץעז
 ןיא דרָאלדנעל רעזנוא ,טַאנָאמ א רעלָאד 29 טלהָאצעג רימ ןעבָאה הריד

 טָאה רעכלעוו ,רעמיטנענייא (דרַאבמָאל) ּפאש-ןואּפ רעשידיא א ןעוועג

 -סילאיצאס ןענייז רימ ?ייו ,ןערעמיצ יד ןעננידראפ טלָאװעגנ םינ זנוא

 וצ ןעסייהענ טָאה סע סאוו טלהָאצעג רעבָא םהיא ןעבָאה ריס .ןעט

 ,טנער עסיורנ ,טייצ רענעי

 םעד ףיא .1890 רהאי ןופ יאס רעטשרע רעד ןעמוקעגנָא זיא סע

 -ראפ ןיא רעכלעוו ,?אנאיצאנרעטניא ןעשיטסילאיצאס םעד ןופ סערגננָאק
 ןעסָאלשַאב זיא ,1889 רהאי םעד ןופ טייצ רעמוז זירַאּפ ןיא ןעמוקעג
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 ןעמוקראפ רעדנעל עלא ןיא ןעלאז ,1890 ,יאמ ןעט1 םעד זא ,ןעראוועג
 -ידנוטש-8 םעד ראפ ןוא םזירַאטילימ ןענענ סעיצארטסנַאמעד-רעטייברא

 | | .גָאט-סטייברא ןעג
 ןעטשרע םענעי רַאפ ןעבָאה קראי וינ ןופ ןעטסילאיצַאס עשידיא יד

 -קרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד טימ ךילטפאשניימעג טרישזנארא יַאמ

 -אס ןוא סנאינוי עשידיא עלא רעכלעוו ןיא ,עיצארטסנַאמעד א ןעטפאש
 עיצארטסנַאמעד ענעי .ןענילייטאב ךיז ןעלאז סעיצאזינַאנרָא עשיטסילאיצ

 ןאינו ףיױא טנעווא ןיא ןעמוקרָאפ טפראדענ ןעבָאה נניטימסאמ רעד ןוא

 טימ ןענעגעגאב טפראדעגנ ךיז ןעבָאה רעטייברא עשידיא יד וואו ,רעווקס

 .ןעטעטילאנאיצאנ ערעדנא יד ןופ רעטייברא יד

 רעייז ןעוועג זיא ,קראי וינ ןיא עיצארטסנַאמעד יאמ רעטשרע ענעי

 עסאמ עסיורג ַא טָאה ךָאד ,טנענערעג וליפא טָאה סע ,ל?ופסקורדנייא

 רעוװקס סרענטָאר ןופ טרישרַאמ רעטייברַא עשידיא דנעזיוט 7-6 א ןופ

 עדנערישראמ יד ,זנוא ןעמ טָאה נעוװ ן'פיוא .רעווקס ןאינוי םוצ זיב

 .םזאיזוטנע ןוא דיירפ טיס טנענענַאב ,ןעלאטראווק רעטייברא יד ןיא

 ןיא .רעדיל-רעטייברא ןעגנוזעג ןעמ טָאה ,נינייוו טַאהעג רימ ןעבָאה קיזומ

 -עדנואוראפ טימ טקוקעגנָא זנוא םלוע רעד טָאה ןעדנענעג ערעכייר יד

 | ,גנור

 ןעטראד רימ ןעבָאה ,רעווקס ןאינוי ףיוא ןעמוקענ ןענייז רימ ןעוו

 -וטנע ךס א טימ טסירגאב זנוא טָאה רעכלעוו ,םלוע ןעסיורנ א ןעפארטענ

 ל עי נ ע ד ןעוװענ ןענייז גניטימ םענעי ייב רענדער-טּפיוה יד .,םזאיז

 -דער עשידיא יד .ס ַאנָאי ר עד א ס קע?ַא ןוא ןָא י 9 ע ד
 ןאינוי ןופ דיאס-טסעוו רעד ףיוא ןעגָאװ םענענייא ןַא טַאהעג ןעבָאה רענ

 .רעווקס

 יד ןענייז "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ רעטיײברַאטימ-טּפיױוה יד =

 -ןקענוצ ןיא רעטעּפש ,טיווקליה ןוא ןַאהַאק ,ץנַארק ןעוועג םייצ עטשרע

 .ם יו ב נ ע ג יי פ .ב עסָאנעג ,טפַארק עניטכיוו א ךָאנ ןעמ

 רהָאי ןיא קראי וינ ןייק ןָאדנָאל ןופ ןעמוקעג זיא םיובנעגייפ .ב

 -עג ןיוש ןעמָאנ ןייז זיא רעהא ןעמוקענ זיא רע רעדייא ךָאנ ,1
 רעסַאפרַאפ רעד סלא ןעטסילאיצַאס עשידיא יד ןעשיווצ טנַאקַאב טוג ןעוו

 א זיא םיובנענייפ .שידיא ןיא ןערושארב עשיטסילאיצאס עהייר א ןופ

 רעזעינילער רהעז א ןופ טמַאטש רע .ןעלױּפ ,עשראוו ןופ רענעריובעג

 טנערעלעג ךױא ןיילא רע טָאה דנענוי ןייז ןיא .עילימאפ רעשידיסח

 -יירפ א ןעראוועג רע זיא רוחב הבישי רעגנוי סלא ךָאנ רעבָא ,הרות ךס א

 רע זיא טרָאד ןוא עיגלעב ןייק טרירנימע רע טָאה ,רעטעּפש .רעקנעד
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 'יזא יװ ,טלהעצרעד טָאה ןיילא רע סָאװ טא .טסילאיצַאס ַא ןעראוועג

 : טסילאיצַאס ַא ןעראוועג זיא רע
 ,םיובנעגייפ .ב עסָאנעג טביירש ,ןעבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,

 טימ עיצארטסנַאמעד-ךעפאמ עשיטסילאיצַאס א ןהעזענ בָאה ךיא סאוו

 ,עזעילעסראמ יד ןופ ןעננאלק יד רעטנוא ,ןענחָאפ עטיור עדנערעטַאלפ

 גנורעטסיינאב יד .,1884 רהאי ןיא ,ןעינלעב ,ןעּפרעװטנא ןיא ןעווענ זיא

 ראפ עיצארטסנַאמעד א ןעװעג זיא סָאד .ערעייהעגננוא ןא ןעוועג זיא

 | ,טכערמיטש עניימענלא

 -עטסיינאב סיורג רימ ןעבָאה ןעטנארטסנַָאמעד יד סאוו ,דיל סָאד;
 :"ןיערפער , ןעדנענלאפ טָאהעגנ טָאה ,ןעגנוזעג גנור

 ,ןענַאילַאטַאב ןיא ףיוא ,רעטייברא ,ףיוא;

 ,ןעכאוורע טסיינ-סטייהיירפ רעזנוא לָאז

 ,זוא ראפ ךױא ט כ ע ר מס י ט ש ןעליוו רימ

 ,וטנוא ראפ ךוא ט כ ע ר מ י ט ש ןעליוו רימ

 .ןעכַאמ וצ הבוט רעזנוא ראפ עצעזעג םוא

 ןעװעג ןיא עינלעב ןיא גנונעוואב עשיטסילאיצאס עדנעצנעלג יד,

 ןטשרע םוצ ןעראוועג ךיא ןיב טרָאד .םזילאיצאס ן'טימ עביל עטשרע ןיימ
 ךיא בָאה רהיא ןופ .ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס א ןיא דילנטימ ַא לָאמ
 .גננורעטסייגאב עדנעמאלפ עטשרע ןיימ טּפעשענ

 ךיז טניפעג סע זא ,ףירגאב ןעטסעדנימ םעד טאהעג טינ בָאה ךיא,
 רימ טָאה ץילב א יװ ןוא ,שידיא ףיֹוא גנונעוואב עשיטסילאיצַאס א ץעגרע
 היוא גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס ַא ןענעוו קנַאדעג רעד חומ ןיא טמַאלפענפיוא
 א ןיוש ךיז טניפענ ןָאדנָאפ ןיא זא ,טסואוועג בָאה ךיא ."ןָאגרַאשז,
 .רעיראטעלָארּפ ענרעדָאמ עשידיא עסאמ עשביה

 ןַאהָאי ןיא ןענופעג ךיא בָאה רעטעּפש רהאי אא רהעפעגנוא טימ,
 "ןענישרע רעדיװ, זיא ןָאדנָאל ןיא זא ,ץיטָאנ ַא "טייהיירפ, ס'טסָאמ
 בָאה ךיא ."דניירפ-רעטייברא, גנוטייצ עשיטסילאיצאס עשידיא יד
 א ךָאנ ןעבירשעג ךיילג בָאה ךיא .החמש ראפ ןעצנַאט ןעמונעג טושּפ
 ןיא ןעטייבראטימ ןעמונענ דלאב בָאה ךיא ןוא גנוטייצ רעד ןופ עיּפָאק
 ,רהיא

 רענַאדנַאפ םעד ןופ ןעסָאנעג עשידיא יד ךימ ןעבָאה 1888 עדנע,
 -פארא ,"דניירפ-רעטייברא, םעד ןופ רעבעגסיורא יד ,בולק טירטס רענרעב
 סלא ,ןָאדנַאל ןייק ,ץנארק פיליפ ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד טכארבעג
 ".עיצקאדער רעד ןיא רעטייבראטימ ןעגידנעטש
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 -נאילירב יד ןופ רענייא ןעוועג ןערהָאי עליפ רַאפ זיא םיובנעגייפ .ב
 -.ראפ טָאה גנוגעװאב רעטייברא עשידיא יד סאוו ,סרָאטקעל עטסעט
 ,טנָאמ

 -ענוצ "גנוטייצ-רעטייברא, יד טָאה רעטייבראטימ ןעגיטכיוו א ךָאנ

 .ןע'ווָאנַארַאכ .מ ,ךילמענ ,1898 רהָאי ןיא ןענָארק

 -ַאט ,עטסגיטכיו ערעזנוא ןופ רענייא ןעזעוועג זיא ווָאנַארַאב .מ
 -עדָאהעגפיוא ךיז טָאה רע .,רעביירש עטסטנאסערעטניא ןוא עטסלופטנַאל
 -ַאנמיג רעגנוי סלא ךָאנ ןיא ןוא דוטַארעטיל רעשיסור רעד ףיוא טעוו
 סלא .,דנאלסור ןיא גנוגעוואב-סטייהיירפ רעד וצ ןענַאטשעגוצ טסיז
 -ןירק יד ןופ םענייא ןיא ןעטָארטעגנירא רע ןיא טנעדוטס
 רע טָאה שידיא .?אילאװ איַאנדָארַאנ , ייטראּפ רעטמהיראב רעד ןופ ךאל
 עטשרע יד .ןָאדנָאל ןיא גידנעייז ןיוש ,רעטעּפש ךס א טנערעלעגסיוא ךיז

 "רניירפ רעטייברא, רענָאדנַאל ןיא ןעלקיטרא ענייז רע טגעלפ ןערהָאי
 שידיא ףיוא ןעצעזרעביא ןעפראד ייז טנעלפ ןעמ ןוא שיסור ףיוא ןעביירש
 | .עיצקאדער רעד ןיא

 טסואוועג ךס א ןעבָאה סאוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ווָאנַארַאב
 ןעגאזוצסיורא ןעוועג גיהעפ ךיוא םעד רעסיוא ךָאנ ןזיא ןוא טנעקעג ןוא
 ,לעניגירַא טסכעה ןעקנאדעג ענייז

 עדעי .רעביירש סלַא ןוא ןָאזרעּפ ַא סלא לעניגירַא ןעוועג זיא רע

 -נענייא ןא ןעטלאהטנע ךיז ןיא טָאה ןעבירשעגנָא טָאה רע סאוו הרוש

 ,רענײטשדװָאנַארַאב ַא ,רענייטש ןעניטרא

 ןעװעג זיא רע ?ייװ ,ןעועג טםינ װָאנַארַאב זיא רענדער ןייק

 סלא רעבָא .שנעמ רענעניוצענקירוצ ןוא רענעדײשַאב א רוטַאנ רעד ןופ

 רעד ןיא רעהירפ ,עטסטבילַאב יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא רעביירש א

 ,"םטרעוורָאפ , ןיא ךָאנרעד ןוא ?טַאלב-דנעבַא , ןוא "גנוטייצ-רעטייברַא, |
 -רא עשידיא יד ןופ גנורהעלקפיוא רעד וצ ןעגארטענייב ליפ טָאה רע ןוא

 ןיא 1994 רהאי ןיא ןעבראטשעג זיא רע .עקירעמא ןיא ןעסאמ רעטייב

 .רהאי 62 ןופ רעטלע



 ןעגנוטלַאּפש עטשרע יד ןוא 1893 רהאי ןופ םיזירק רעד
 .גנוגעװַאב רעטײברַא רעשידיא רעד ןיא |

 רעד --- .גנוגעאב ןאונוי-דיירט רעשידיא רעד ןיא ןערהאי עטסשיטירק יירד יד
 --- .סגאינוו עשודיא עטסרהעמ יד טכאמעג ברח טָאה סאוו ,סיזורק רעשימָאנָאקע

 ."סנעוולא רָאביויל דנע דיורט טסילעשָאס , רעד ןופ גנודנורג יוד ןוא ןאילעד לעינעד

 .םעדנורעגעג ןעבָאה ?סנעוולַא  ןופ רערהופ יד סאוו ,סנאינוו-סנָאוצוזָאּפָא יד ---

 -קרעוועג יד ןוא ןוא וומראּפ רעטיוברא רעשיטסילאיצָאס רעד ןוא גנוטלאּפש יד ---

 ןעטסולאוצָאס עשודוא לוומ רעטסערג רעד .סנאונוו-סנאוציזָאפָא וד בולוצ ןעטפאש

 .ןע'נַאילעד ןעזָאלראפ

 סיזירק רעסיורג א ןעכארבענסיוא לָאמַא טימ טָאה 1898 רהאי ןיא

 נָא טזומענ ןעבָאה רעטייברא רעדנעזיוט ןוא רעדנעזיוט ,אקירעמא ןיא

 רעדנעזיוט רעטרעדנוה .טיײצלָאמ ַא ךָאנ ןעכיקיּפוז עטסיזמוא יד וצ ןעמוק

 ןעבראטשענ ךילבעטשכוב ןענייז ןוא טייברא ןהָא ןעוועג ןענייז ןעשנעמ

 .רעגנוה ןופ

 -אק עטסכילקערש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא 1898 ןופ סיזירק רעד

 -:אפעננָא ךיז טָאה רע .טלעוו רעשיטסילאטיּפאק רעד ןיא סעפארטסַאט

 ןוא ןעלאפעג ןענייז סעיצקא ענעדישראפ יד ואוו ,טירטס לָאװ ןיא ןעג
 -וקעּפס עסיורג .טריטָארקנאב ןעבָאה ,ערעסערג ןוא ערענעלק ,ןעריקנַאב

 רעביא ןענייז ,ךייר קרַאטש ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טירטס לָאװ ןופ ןעטנאל
 ןעבָאה ןערענָאי ליפ עסיורנ ץנאנ יד ןזיולב ,רעלטעב ןעראווענ טכאנ

 -סיס רעשיטסילאטיּפַאק רעד ןופ שינעלסיירטוצ עכילקערש יד ןעטלַאהעגסיױא

 טכאמענוצ ןענייז סניימ ןוא ןעקירבאפ ,סירָאטקעּפ להָאצ עסיורג א .םעט

 -סטייברא טימ טליפרעביא ןעראוועג זיא דנאל עצנאנ סָאד ןוא ןעראוועגנ

 -ּפִא ןוא ענעסירענּפָא ,ענירעגנוח ,עטעקַאנ ,עסעוורָאב ,טיילעמירָא ,עזָאל

 .ענעסילשענ

 ןופ ןעראוועג ןעפארטענ טינ ךילקערש יוזא רעבָא זיא דיירט ןייק

 -ענפיוא ןעצנַאנ ןיא טעמב טָאה ןעמ .סדיירט-לעדָאנ יד יוװ ,סיזירק םעד

 -ירבַאפ-רעדיילק יד לייוו ,רעדיילקךעיורפ ןוא רענעמ ןעהיינ וצ טרעה
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 -רענעמ ןופ סקאטס עטסערג יד טימ טליפרעביא ןעוועג ןענייז ןעטנאק

 .וו ,זַא .א סקואלק ,רעדיילק

 יד ןופ ןעפראווסיֹורַא ןעמונעג ןעמ טָאה ןעילימאפ-רעטייברא עשידיא

 דיאס טסיא עלא ןופ ןעראטטארט יד .טנער ןעלהָאצ טינ ראפ רעזייה
 -עט ענעפראווענסיורא יד ןופ ?עבעמ טימ טרענַאלַאב ןעוועג ןענייז ןעסאנ
 ןיא קילנמוא רעסיורנ רעד סאוו ןעוועג זןיא טסיירט עניצנייא יד .סטנענ
 יד ףיוא רעדניק טימ ןעירפ .ןעטַאנָאמ-רעמוז עסייה יד ןיא ןהעשעג

 טייברא סעּפע ןעכוז ןעפיולמורא ןענעלפ ,רעטייברא ענעסירענּפָא ,דנעה;

 רעדיינש עֶלַא םורא .ךאלרעדניק ערעייז ראפ טיורב ןעקורט לעקיטש א רעדא

 -נוה ןעסאמ טכענ ענעצנאג ןעהערדמורא ךיז ןעגעלפ רעּפעש-סקואלק ןוא

 ןעמוקאב ייז ןעלעוו טכיילימ טפָאהעג ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא עגירעג

 ןענייז עזָאלסטייברא עכילקילנמוא יד ןופ עטסיימס יד .טייברא סאווטע
 קנעדענ ךיא ,ןזיירּפ ןעדעי ראפ טייברא עטסרעווש יד ןָאט וצ ןרעג ןעוועג
 ןעטייברא ןענעלפ ךאלטעקעשזד רעדניק ייב סראטיירעּפא ענינייא יו
 טיונ עכילקערש יד .ןענידראפ וצ סעּפע יבא ,נָאט ַא טנעס גיצנַאװצ ראפ

 .-ענפיורא טָאה רעטייברא עשידיא עכילקילנמוא ןעסַאמ יד ןופ דנעלע ןוא
 ,םענייא ןעדעי ףיוא קערש ַא ןעבירט

 סאוו ,ןעשנעמ עניצרַאהטונ ,ןעּפָארטנַאליפ ןענופעג ךיז ןעבָאה סע

 יירפ ןעבעגעג ןעבָאה ענינייא ןוא טשרואוו ,טיורב יירפ טלייטעג ןעבָאה

 -םטייברא יד טנעלפ ןעמ ואוו ,רעצעלּפ עליפ ןעוועג ןאד ןענייז סע .ּפוז

 -נילק) רעמיטנענייא ןולַאס-ריב רעסיוועג א .,גראוונעסע יירפ ןעלייט עזָאל

 זוא ייוודארב טסיא רענרָאק ףיוא ןעוועג זיא ןולַאס סעמעוו ,(ןייטשווָאק

 א םענייא ןעדעי ןעבעג טעוװ רע זא ,טזײטרעװדַא טָאה ,טירטס סרענטָאר

 -ער א טרעדָאפעג ךיז טָאה סע  .יירפ טיורב טימ ּפוז עמעראוו רעלעט

 ענירעגנוה עסאמ עסיורג יד גנונדרָא ןיא ןעטלַאה וצ ייצילָאּפ ןופ וורעז

 םורא רעווקס סרענטָאר ןעצנאנ םעד טרענַאלַאב ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ

 -ןא ןיא ?ייו ,ּפוז רעלעט ןעמעראוו א ןעמוקַאב וצ םוא ,ןולאס םענעי

 ןוא טשרואו ,טיורב ענעקורט ןעבענענ רָאנ ןעמ טָאה רעצעלּפ ערעד

 | .ןעכאז ענעקורט עכלעזא ךָאנ

 -ָארּפ ןופ ץנערעפנָאק א ןעפורראפ ןעבָאה ןעטסילאיצַאס עשידיא יד

 רעד ןֹופ רעזײטַאּפמיס ,טייל סענזיב ךױא יו ,רענעמ עטנענימ

 ,ןעסָאלשַאב ןעמ טָאה ץנערעפנָאק רענעי ףיוא .ננונעוואב רעטיײברַא

 א ןענעפע ןעמ לָאז טירטס יסנעליד 91 ןופ םואעסייל רָאבייל ןיא זַא

 ןוא ןעמוק ןעטרָאד טעוװ סָאװ ןעדעי ראפ ןעסע ןעלייט וצ ,ךיק עיירפ

 ןיא ןעילימַאפ עליפ וצ גראוונעסע ןעקישוצרעדנַאנַאפ ןעטרָאד ןופ ךיוא
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 ןעליוו ןעשנעמ עלא טינ סָאד ,טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ ל?ייוו ,רעזייה יד

 עכילקילגמוא עליפ ,ןָאט וצ סיב א סאווטע ראפ ןייל ןיא ןהעטש ןעמוק

 ןעמעש ךיז ןענעלפ ייז ןוא רעננוה ןופ ןעגנאגעגסיוא ןענייז רעטייברא

 .טשרואוו טימ טיורב ענעקורט לעקיטש א ןעמוקַאב וצ ןייל ןיא ןהעטש וצ

 סנאינו עלא טעמכ ,ךילריטַאנ ,ןענייז סיזירק ןופ ןערהאי יד ןיא

 .ןעגנַאגעגרעטנוא ןעצנאגניא ראנ רעדא ןעראוועג טכאוושענּפא ךילקערש

 ,טנעפערע ךילדנע ךיז ןעבָאה סירָאטקעפ ןוא רעּפעש יד ןעוו ,רעטעּפש

 ,רעטייברא יד ןופ סעיצאזינַאגרַא עשימָאנָאקע יד ,סנאינוי יד ןעבָאה

 יד .ןעטסילאטיּפאק עטניטסעפאב יד טימ ךיז ןעטסעמראפ טנעקעג טינ

 -רא ןוא סנעבעל יד ;עגנאל ךילדנענוא ןעוועג ןענייז ןעדנוטש-סטייברא

 ,רעטייברא יד ןופ ןעמייה יד ןיא ןוא רעּפעש יד ןיא ןעגנוגנידַאב-סטייב

 עטסרעמ יד ואוו ,ןעירטסודניא לעדָאנ יד ןיא .ךילנערטרענוא ןעוועג ןענייז

 ןעוועג ןעגנוגנידַאב יד ןענייז ,טניטפעשאב ןעוועג ןענייז רעטייברא עשידיא

 -רא ֹוצ ןעגנואווצעג ןעװעג זיא רעטייברא רעשידיא רעד .ערעגרע ךָאנ

 ראפ ןעדנוטש עננאל טייבראעג טָאה רע .ּפאש-טעווס א ןיא ןעטייב

 רעטייברא עשידיא יד ןופ דנַאטשוצ רעניטסיינ רעד .סעשזדייוו עניילק

 -ראפ ןיא .סיזירק םעד ראפ ראנָאז ,רעכיוה א רהעז ןעוועג םינ זיא

 רעפיט ךָאנ ןעדייל עשימָאנָאקע עפיט יד ןעבָאה םיזירק םעד ןופ ףיול

 -ראפ ןעבָאה ןעדיא יד סאוו רוטלוק עלעסיב סָאד טקירדעגרעטנורא

 .טנָאמ

 ,1890 ,ראונאי ןעט1 םעד זיב ,1889 ,ילוי ןופ עדאירעּפ רעד ןיא
 8 ,קנעדענ ךיא טייו יװ ףיױא ,ןעועג ןעטפאשקרעוועג יד ןיא ןענייז
 ;רעטײברַא רעטנַײּפ א ,ט ַא ח ַא ש .ה ןערַאטערקעפ לָאקָאטָארּפ
 -ּפיל} ןופ רעמיטנעגייא רעד רעטעּפש) רעצעזטפירש א ,ץיש פי? .,ה
 .סע ד נ ָא ר ַא ב ף ס ו י ןוא ("םערּפ ץיש

 טמַא םעד ןעטָארטראפ ןעבָאה ןעכלעוו ,ןערַאטערקעפ יירד עזיד ךיוא

 -ךא רעייז ראפ טלהַָאצאב ןענַארקעג טינ ןעבָאה ,טייצ עצרוק א זיולב
 .טייב

 -קרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןעבָאה 1890 רהְאי ןיא טשרע
 ,רעטערקעס א ןעלעטשוצנָא ןעפָאלשַאב ,גניטימ ?ארענעג א ייב ,ןעטפַאש

 -קרעוועג יד ןופ ןעטפעשענ יד טימ ןעבענּפָא גידנעטש ךיז לָאז רעכלעוו
 .ןעטפאש

 -ָאד 0 ןופ טלאהעג ַא טימ רעטערקעס רעטלהָאצַאב רעטשרע סלא

 דלעג ןייז טנעלפ סע ןעו ,ןאד רָאנ ןעמ טָאה טלהָאצעג) ךָאװ א רעל
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 ,ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש רעד ןעראוועג טלהעוורע זיא ,(עסַאק רעד ןיא
 -עג יד ןעוו ,1898 ,ילוי ןעט1 ן'זיב טמא םעד ןעטלאהעג טָאה רעכלעוו

 ,סנאינוי עשידיא 82 טלהעצענ ןיוש טָאה ןעטפַאשקרעוו

 ןופ רעטערקעס סלא ןעראוועג טלהעוורע זיא ,1898 ,ילוי ןעט1 םעד

 טייצ רענעי וצ זיא רעכלעו ,ךד ?י' ס .ב ק ע י ןעטפאשקרעוועג יד

 ,ךלימ בקעי רעביירש רעטנאקאב רעד זיא סָאד) .רעצינשדץלָאה ַא ןעוועג

 טקישעג טלָאמעד זיא ךלימ (.ןַאמסטפעשענ רעכייר א טציא זיא רעכלעוו
 טאגעלעד סלא (.ּפ .ל .ס ,8 שטנערב) עיצקעס רעשידיא רעד ןופ ןעראוועג
 -קרעוװעג יד ןופ רעטערקעס סלא טלאהענ ןייז .,ןעטפַאשקרעװעג יד וצ

 .ךָאװ א רעלָאד 12 ןעוועג ןיוש זיא ןעטפאש

 טנַאמראפ ןעטפַאשקרעוװעג יד טייצ רענעי ןיא טָאה ,טגָאזעג ןיוש יוו

 -ראפ ,סטוס ןוא קואלק : סדיירט עדנעגלָאפ יד ןופ סנאינוי עשידיא 2

 רעּפאר ןוא טסייו סידייל ,רעדיילק-רענעמ ןופ ןאינוי רעדיינש עטנינייא

 -ירדנָאל ,ןאינוי רעכאמ סטנעּפ-ינ ,ןאינוי רעכאמ טריוש ,ןאינוי סרעכאמ

 ערענעלק עהייר א ןוא ןאינוי סרענילק ,ןאינוי רעכאמ ּפעק ,רעטייברא

 .םנאינוי

 ןופ רעטערקעפ סלא ןעטַאנָאמ ןיינ טמַא ןייז ןעטלַאהעג טָאה ךלימ
 טיבעגנ םעד ףיױוא ניטעט ןעוועג סרעדנוזאב רע ןיא ןעטפַאשקרעװעג יד

 רעיירפ רעד ראפ זייּפש ערעדנַא ןוא שיילפ ,טשרואוו ,טיורב ןעלמאז וצ

 .עזָאלסטייברא יד ראפ טעדנירגעג טָאה ןעטפַאשקרעװעג יד סָאוװ ,ךיק

 ןעראוועג טלהעוורע ךלימ בקעי ןופ ץאלּפ ן'פיוא זיא ,1894 רהָאי ןיא

 -לעדמעה א ,ָא ר י פ ַא ש .א ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ רעטערקעפ סלא

 ןא טציא זיא רע) .ןאינו רעכאמ טריוש רעד ןופ טאנעלעד ַא ,רעהיינ
 טָאה ָאריּפאש (.ינאּפמָאק ןישַאמ-היינ רעגניז רעד ייב רעטלעטשעגנָא

 טאהעג ,1897 זיב 1894 ןופ ,ןעטפַאשקרעװענ יד ןופ רעטערקעס סלא

 .גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןיא טייצ עטסנרע יד ןעכַאמוצכרוד

 דיירט רעכאמ קואלק ןיא ןענייז רעטערקעס ןעראווענ זיא רע יװ דלַאב

 זיא עטייוצ א ןוא ןאינו עטלַא ןַא ענייא :סנאינוי ייווצ ןעראוועג

 -ָאה סנאינוי עדייב יד .ןאינוי-סנָאיציזָאּפָא ןא סלא ןעראוועג טעדנירנעג

 ןעזיד ןענעו .טיוט ןוא ןעבעל ףיוא ףמאק א ךיז ןעשיווצ טרהיפענ ןעב

 ןענעוו לעטיּפאק םעד ןיא ךילרהיפסיוא ןעניפעג רעזעל רעד טעװ ףמאק
 .ןאינוי רעכאמ קואלק רעד

 יד טימ ןעדנובראפ ןעוועג זיא עכלעוו ,ןאינוי רעדיינש-רענעמ יד

 -עג טייצ רענעי וצ ןזיא ,"אקירעמא ווָא סרעקריָאװו טנעמרַאג דעטיינוי ,

 -נירגעג דיירט רעדיינש ןיא ךיז טָאה רעבירעד ,וויטַאװרעסנָאק רהעז ןעוו
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 ןעפורעג ךיז טָאה סאוו ,ןאינוי-סנָאיציזַאּפָא ןא ,ןאינוי עטייווצ א טעד

 -סלאמאד עלא ןענייז ,ךילריטַאנ ."ןאינוי רעדיינש לאנאשענרעטניא , יד

 ,ןעטפַאשקרעװענג יד ןופ ןעראווענ טציטשעג סנאינוי עוויסערגָארּפ עגיד

 ערעויטאװרעסנַאק יד ?ייוו ,ןעראוועג טנעקרענא ייז ןופ ןענייז ייז ןוא

 טלָאמעד ןעטפאשקרעוװעג יד ןופ ךיז ןעבָאה סנאינוי רעדיינש ןוא סקואלק

 .ןעגיוצענקירוצ

 -רא םעד טימ ןָאילעד לעינעד ןעמוקעגנא ןזיא עדָאירעּפ רענעי ןיא
 ךיז ןעבָאה סנאיני עשידיא 12 ."רָאבייפ ווֶא סטיינ, ןעדרָא-רעטייב

 ןוִא סטיינ; יד ןופ 749 טקירטסיד, רעקראי וינ םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא

 יוזא) .םייחעג ןיא טרהיפעג ןעגנולמאזראפ ערעייז ןעבָאה ייז ןוא ?רָאבייל

 (."רָאבייל ווא סטיינ,; יד ןופ סנאינוי עלא ןיא טרהיפעג סע ךיז טָאה

 טייצ רחָאי ןייא זיױלב טריטסיזקע טָאה "רָאבייל ווָא סטיינ, הפנמ ענעי

 -סוס טָאה "רָאבייל ווֶא סטיינ , יד ןופ ילבמעסַא ?ארענעשזד יד ןעוו ןוא

 םעד ןופ רָאבייל ווֶא סטיינ 49 טקירטסיד רעקראי וינ םעד טרידנעּפ

 ןָאלעד ךיז טָאה ,ןָאלעד לעינעד רערהיפ םעד טימ ןעמאזוצ ,ןעדרָא

 -לעוו ,דנאבראפ-ןאינוי םעיינ ַא טעדנירנענ טָאה ןוא ןעקָארשענּפָא טשינ

 -יילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס, ןעבענעג ןעמָאנ א טָאה רע ןעכ

 יד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה סָאֹו ,סנָאיי עשידיא עלַא ןעכלעוו ןָא ,"סנע

 -ןינייאראפ יד .,ןעסָאלשעגנָא ךיילנ ךיז ןעבָאה ,"רָאבייל ווָא סטיינ,

 רענעי ןופ 2 טקירטסיד רעד ןעראווענ זיא ןעטפַאשקרעװװעג עשידיא עט
 ,/סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס, רעיינ

 -עג טעדנירגעג ןיא ?סנעיילא רָאבייל דנע דיירט םטסילעשַאס, יד

 טסיא 64 ,םואעסייל רָאבייל ןעשטייד ןיא ,1898 ,רעבמעצעד ןיא ןעראוו
 -ורראפ טָאה ןאילעד לעינעד עכלעוו ןָאשנעװנַאק א הוא ,טירטס עט4
 רענעי ףיוא עלָאר עסיורג א טליּפשענ ןעבָאה רעטייברא עשידיא יד ,ןעפ

 -נוא ןופ ןעוועג ןענייז ןעטאנעלעד ?הָאצ עטסערג יד ?ייוו ,ןָאשנעװנָאק
 רָאּפ א ןופ רעטערטראפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע .סנאינוי עשידיא ערעז
 סטיינ, 49 טקירטסיד םעד ןופ סנאינוי עשילננע יירד ןופ ןוא עשטייד
 -אב רעד ןופ ןענָאזרעּפ עטנענימָארּפ ענידסלאמאד יד ןופ ."רָאבייל ווָא
 -ע ד 5 ע י נ ע ד :ןאשנעװנָאק םייב דנעזעוונא ןעוועג ןענייז גנוגעוו
 ןופ רָאטקאדער רעד ,ט נג ָא פ א גוי ןסחוימ טּפױה רעד ,ןָאיל
 - ט ע פ ן.ּפ .ל .ס רעד ןופ (ןאגרָא-יײטראּפ רעשטייד) ?טסילאיצַאס,
 טקירטסיד ןופ רעטערקעפ רעד ןעוועג זיא רעכלעו ,י פ ר יו מס ק ירד

 טָאה ,ןעמשירייא ןא ,יפריומ קירטעּפ רעזיד) "רָאבייל ווֶא סטייננ 9
 ןעראוועג זיא רע  .גנוגעװַאב רעד ןיא עלָאר עסיורג א ןַאד טליּפשעג
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 ;(ןע'נָאילעד ןופ רעגנעהנֶא רעטסערג רעד ןוא .ּפ , .ס רעד ןופ רעבמעמ א

 ןא ,ר ע ו א ר ב .מ ןעמָאנ ן'טימ טאנעלעד א ןעוועג ךיוא זיא סע

 ."רָאבייל ווֶא סטיינ; יד ןופ ןאינוי סרעכַאמהוש רעד ןופ ,רענאקירעמא

 49 טקירטסיד ןופ (טנעדיזערּפ) "ןעמקרָאװ-רעטסַאמ , רעד ןעוועג זיא .רע

 -כָאנ טליּפשענ ןעבָאה ן'יפריומ קירטעּפ טימ רע ,"רָאבייל ווִא סטיינ,;

 -יילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס , רעד ןיא עלָאר עסיורג א רעה

 -ַא ש ..א ןעוועג טרָאד ןענייז ןעטסילאיצַאס עשידיא יד ןופ ."סנע

 -ודיא עטנינייאראפ יד ןופ רעטערקעפ רענידסלָאמאד רעד ,ָא ר י ּפ

 -|ק .ד .ס ,ג ר ע ב ס ָא לש .ף סו י ;ןעטפַאשקרעװעג עש

 סנאינוי עשידיא ףלעווצ א .ערעדנַא א וו ָא ק ר ַא ח .ס ,ר ע ּפ

 .ןָאשנעװנָאק רענעי ייב ןעטָארטראפ ןעוועג ןענייז

 ןאלּפ ןייז טניילעגרָאפ ןָאילעד ?לעינעד טָאה ןָאשנעװנָאק רענעי ףיוא
 ןעמָאנ ן'טימ ,סנאינוי דיירט ןופ ןעדרָא ןעשיטסילאיצַאס א ןעדנירג ןופ
 יד ןא ,טרעלקרע טָאה רע ."סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס,

 -ַאגרֶא "?לּפמיס דנע רויּפ ; א זיא "רָאבייל ווִא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא,

 "ָאנָאקע ן'פױוא רָאנ ןעפמעק עכלעוו ,סנאינוי-ןעכאפ ןופ עיצאזינ

 עכלעוו ןעציטש וצ ןעטַאבראפ ראנָאז זיא סנאינוי עזיד .טיבעג ןעשימ

 רערהיפ יד ןענייז רעבָא טייצ רעבלעזרעד וצ .ייטראפ עשיטילָאּפ זיא סע

 יד ןופ סנעשיטילָאּפ .ל ווֶא .פ .א רעד ןופ סנאינוי עטסרהעמ יד ןופ

 -ָאמעד יד ןוא עשינאקילבוּפער יד ,ןעייטראּפ עשיטילַאּפ עסיורג ייווצ

 ע'טושּפ ןענייז ייז זא ,טנָאזעג ןאילעד טָאה ,טניימ סָאד ; עשיטַארק

 ײטילָאּפלעדוב יד וצ סנאינוי ערעייז ןערעכַאשרַאֿפ סאוו ,"סרעקייפ ,

 .ןעייטראּפ עשיטסילאטיּפאק יד ןופ סנעש

 סאוו טייברא עצנאנ יד זא ,ןעזייוַאב וצ טכוזענ ךיוא טָאה ןאילעד

 ןעבעגעגקעװא רהאי ניצנאוצ עטצעל יד ראפ ןעבָאה ןעטסילאיצַאס יד

 .ןעפראוועגנסיורא ןעוועג זיא ,סנאינוי יד ןעכאמ קרַאטש ןוא ןעיוב וצ ףיוא

 .םזילאיצַאס םעד ראפ ןעטַאטלוזער ענייק טכארבעג טינ טָאה יז

 זיב טָאה -- ,ט'הנעט'עג ןָאילעד טָאה -- ,ןעטסילַאיצַאס ,רהיא ---

 .גינייועניא ןופ סנאינוי יד ןערעיוב וצ גיטיונ זיא סע זא ,טביולנעג טציא

 ?טרהיפענסיוא רהיא טָאה סאוו .שיטקארּפ טינ ,שלאפ ןעוועג זיא סָאד

 "נירג וצ זיא ,שיטקַארּפ טצעי זיא סע סָאװ ,ןייא ןעהעז רימ סָאװ טעֶלַא

 ;דנאל ןעצנאג ןופ סנאינוי-דיירט ןופ דנאבראפ ןעשיטסילאיצַאס א ןעד

 סאוו ,יד ייס ,סנאינוי עלא ןעמענניירא ךיז ןיא לָאז רעכלעוו ,דנאבראפ א

 סטיינג יד וצ ןערעהענ סאוו יד ייס ןוא ,,? ווֶא .פ :א רעד וצ ןעננאלאב

 -נואווצעג ןייז טינ ןעלָאז סנאינוי עזיד .דישרעטנוא ןהֶא "רָאבייל ווא
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 -וילבראפ ךיוא ןעטראד ןענעק ייז .ןעדנאבראפ ערעייז ןעזָאלראפ וצ ןענ

 דנע ךיירט טסילעשַאס יד .דנאבראפ רעזנוא וצ ןעננאלאב ךיוא ןוא ןעב

 ןעריזינַאנרַא ןהעז ךיוא טעוװ -- ,טרחעלקרע רע טָאה -- סנעיילַא רָאבייל

 ןוא ,ןָאפ רעשיטסילאיצאס א רעטנוא רעטייברא עטריזינַאגרָא טינ עלא

 ,ןעדָאב ןעשימָאנָאקע ן'פיוא רָאנ טינ ןעפמעק ןעלעוו רעטייברא עלא יד
 ןעזיד ףיוא .ףמאק ןעשיטילָאּפ ןיא ןענילײטַאב ךיוא ךיז ןעלעוו רָאנ

 םזילאיצַאס ?ןעטסואוואבנעסאלק , םוצ ןעמוק רעטייברא יד ןעלעוו געוו

 ...ןערעו טכילקריוװראפ לענש טעוװ לאעדיא רעשיטסילאיצאס רעד ןוא

 יד ןעמונענפיוא גנורעטסיינאב סיורג טימ טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 .ןָאילעד ?עינעד ןופ גנורהעלקרע ןעּפיצנירּפ יד ןוא עדער

 : טנלָאפ יוװ ןַאלּפ ןייז טרעלקרע טָאה ןָאילעד

 -ייפ ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ סנאינוי ענעפָא יד ןופ,

 -נאווצ-ןואךעביז ערהיא טימ ןָאשיירעדעפ לארטנעס יד רימ ןעבָאה רָאב

 -ענ עשידיא עטנינייאראפ יד ןעבָאה רימ ,סנאינוי עוויסערגָארּפ גיצ
 -טנעס רענילקורב יד ןופ ,סנאינוי ניצנאווצ-ןוא-ףניפ טימ ןעטפאשקרעוו

 ןוא סנאינוי ןעביז קרַאונ ןופ ,סנאינוי ףלעווצ --- ןאינוי רָאביײל לאר

 "ךָאבייל ווא סטיינ , יד ןופ סױרַא זיא 49 טקירטסיד רעצנַאג רעד ןעוו טצעי
 ןַא סלא ןעדנוברַאפ ןייז "49, ןעמָאנ ןעבלעז םעד רעטנוא טעװ רע ןוא
 -עװ ,/סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס, רעזנוא טימ עיצאזינַאגרָא

 -עד טָאה -- ,"ליצ ןעגיטכיר רעזנוא ןעכיירגרעד ,ןעטסילאיצאס ,רימ ןעל
 .עדער ןייז ןעסָאלשענ ןָאיל

 -נירנעג ןאילעד טָאה "סנעיילא רָאביײיל דנע ךדיירט טסילעשַאס , יד
 ס מ י י ש ז ד טימ טגירקוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא דָארנ טעד
 וִא סטיינ, יד ןופ ןעמקרָאװ-רעטסַאמ לארענעשזד םעד ,| רעוו ַא ס
 םענעי ןופ ןָאשנעװנַאק רעלאנָאיצַאנ רעד ייב זיא רעכלעוו ,"רָאבייל
 "ןעמקראוו-רעטסַאמ, ?ארענעשזד רעד סלא ןעראוועג טלהעוורע רהאי
 ןופ ץאלּפ ץפיוא ,"רָאבייל ווֶא סטיינ, ןעדרא ןעצנאנ ןופ (טנעדיזערּפ)
 ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,ילרעדואּפ סנערעט ,ןעמקרָאװ-רעטסַאמ ןעטלַא םעד
 .ןעבירשענ רעהירפ ןיוש בָאה

 נירק א ןעכארבענסיוא טָאה סע ןוא גנאל ןעמונעג טינ טָאה סע
 ,ןרעווָאס ,"סטיינ, יד ןופ ןעמקראוו-רעטסאמ םעד ןוא ןע'נאילעד ןעשיווצ
 ראפ "רָאבייל וװֶא סטיינ, ןעדרא ןעצנאנ םעד טרהעלקרע טָאה ןאילעד ןוא
 .1895 ,רעבמעווָאנ ןיא ןעוועג זיא סָאד .טּפורָאק

 טָאה ,סעיצאזינַאנרַא ערעדנַא טימ ןוא "סטיינ, יד טימ ףמאק ןעזיד
 .ס רעד ןופ ןאנרֶא ןעשילננע םעד ,"?לעּפיּפ, רעד ךרוד טרהיפעג ןאילעד
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 "לעּפיּפ, רעד ןופ ןעטייז עצנַאג .טריטקַאדער טָאה רע ןעכלעוו ,.ּפ .?

 רעד ףיוא .,"סרעקייפ, יד ףיוא סעקַאטַא טימ ןעמונראפ ןעוועגנ ןעגייז

 ,1896 ,ילוי ןיא ןעמוקענראפ זיא עכלעוו ,.ּפ ,? .ס רעד ןופ ןָאשנעװנָאק

 -ייטראּפ עלא זא ,עיצולאזער א טכארבעגניירא ןאילעד טָאה ,קראי וינ ןיא

 -ַאגרֶא וצ גנוגעוואב רעד ןיא ןעפראווניירא ךיז ןעלָאז דנַאל ןופ סעיצקעס

 ."סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַָאס , רעד ןופ סלאקָאל ןעריזינ

 ןעוועג ןענייז ןָאשנעװנָאק .ּפ .? .ס רענעי ןופ ןעטאנעלעד יד ןעשיווצ

 יד ,טפַאשרעּפרעק עיינ יד זא ,טרהעלקרע ןעבָאה סאוו ,עניוזא ךס א

 טעװ ,סנאינוי עדנעריטסיזקע יד וצ עיציזַאּפָא ןא זיא עכלעוו ,"סנעיילא,
 -אס עשטייד יד .ייטראּפ רעד ייס ןוא סנאינוי יד ייס ןעדָאש ןעננערב |

 רעד ןענעג ןעוועג ךיוא זיא קרָאי וינ ןופ "גנוטייצסקלַאפ , עשיטסילַאיצ

 ןענייז ,ןעטסילאיצאס ערעטלע ענידסלאמאד יד ןופ ךס א .,"סנעיילא,

 ,"גנוטייצסקלַאפ , רעד טימ ןענַאטשרַאפניײיא ןעוועג

 ,ןעגננטטייצ עדייב ןעשיוצ קימעלָאּפ א ןעננאפעגנא ךיז טָאה סע

 -אס ןעניצנייא ןעדעי ."לעּפיּפ , רעד ןוא "גנוטייצסקלַאפ , רעד ןעשיווצ

 רעד ףיוא טראוו טכעלש א ןענאז וצ טנאוועג רָאנ טָאה סאוו ,טסילאיצ

 -ערראפ א ראפ טרהעלקרע ?לעּפיּפ; רעד ןיא ןעמ טָאה ,"סנעיילא

 -נָא רעד ןעװענ ךילטנענייא ןיא קימעלָאּפ ענעי .ײטרַאּפ רעד וצ רעט

 -לאּפש רעד וצ טרהיפענ רעטעּפש טָאה עכלעוו ,גירק םעד ןופ גנאפ

 .ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצאס רעד ןיא גנוט

 יב .לאפכרוד ַא טאהעג גנאפנא ןיא ךיילנ טָאה "סנעיילא , יד

 לייט רעסיורג א זא טרעכיזראפ ןָאילעד טָאה ןָאשנעװנָאק רעטשרע רעד

 -ירַא ןעלעו ,49 טקירטסיד ןופ ןיוש טדער רעוו ןוא ,"סטיינ , יד ןופ

 "םטיינ יד ןופ זא ,רעבָא ךיז טָאה ןעזָאלעגסױא ."סנעיילא , רעד וצ רעב
 םענעסָאלשעגסױא ם'נופ סנאינוי 8 רעסיוא ,ןעמוקענ טינ רענייק זיא

 -כיר יד .הרצ עטסערג יד ןעוועגנ טינ ךָאנ טלָאװ סָאד .49 טקירטסיד

 ַא ךיז טָאה 'סנעיילא, רעד ןעו ןעננאפעגנָא ךיז ןעבָאה תורצ עניט

 ,רעדיינש ,רעכאמ קואלק ןופ סנאינוי-סנָאיציזַאּפָא ןעדנירג ןָאטעג םענ

 "סָאישנַאקסעלק, ןעפורענ טָאה ןעמ עכלעוו ,.װ ,.ז .א ,רעכאמ ראגיס

 .םנאינוי (עטסואווַאב-ןעסאלק)
 -יילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס , רעד ןופ עיצוטיטסנָאק יד

 סטיינ, יד יװ ,ןַאלּפ ןעבלעז םעד טיול טייבראעגנסיוא ןעוועג זיא "סנע

 ןיא ןענירקוצרעבירא ןעוועג זיא גנונעפָאה ס'ןָאילעד לייוו ,"רָאבייל ווא

 א ןעועג זיא "סטיינג יד ."סטיינ, יד ןופ סנאינוי עלא ?סנעיילע ,

 עכלעוו סנאינוי ערעדנוזאב יד .עיצאזינַאנרַא עטריזילארטנעצ ננערטש
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 -ערב ןייק טאהעגנ טינ ןעבָאה "סנעיילע , רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה

 .קיירטס א ןערהעלקרע וצ ןליפא טייקנידנעטשטסבלעז ?עק

 "םנעיילא, יד טָאה ץנעטסיזקע רהיא ןופ טייצ רעצנאנ רעד ראפי
 -ןאווצ ןוא טכא ןוא טרעדנוה ייווצ דנאל ןעצנאנ ן'רעביא ןעכענעגסיורא

 ןעראוועג ןעבענענסיורא טינ ןענייז סרעטראשט עזיד .,סרעטראשט גיצ

 לָאצ עשביה א טַאהעג טָאה "סנעיילא , יד ?ייוו ,סנאינוי-ךאֿפ וצ זיולב

 ע'תמא ענייק ןעװעג טינ ךילטנענייא ןענייז סאוו ,םלאקָאל ?עטשימעג,

 ,סנאינוי-דיירט

 "םנעיילַא , יד ןעוו ,ןאד ןעננאפעגנָא ךיז טָאה טייקגיטעט טּפיוה יד

 רעטנוא ,סרעכאמ ראניס ןופ לאקאל ןָאשיזאּפא םעד טעדנירגעג טָאה

 ,טָאה לאקאל רעזיד ."סנעיילע סרעקיימ ראניס ריִנֲאיּפ , ןעמָאנ םעד

 -פיוא ,"סנעיילא , ןופ וויטוקעזקע ?ארענעשזד רעד ןופ ?העפַאב ַא טיול

 עדנעקיירטס יד ןופ רעצעלּפ יד ןעמענראפ וצ סרעבמעמ ענייז טרעדאפעג

 -ריפ רעד ייב ,ןאינוי רעכאמ ראניס לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעטייברא

 ,קראי ןינ ,טירטס רעט81 רעד ןופ ,סיווייד .ס עמ

 -ןורא ןאד ןענייז פאש םענעי ןופ רעכאמ ראניס םרעדנוה ענינייא

 -ןאינוי יד ןופ ןעמונעגרעטנורַא ייז ייב טָאה ןעמ לייוו ,קיירטס ןיא רעט

 םעד ןעליפֹוצנֶא רעדילנטימס ענענייא ונעג גידנעבָאה טינ ,ןעזיירּפ

 -נָאנא "םנעיײלַא, רעד ןופ רעכַאמ ראניס "ןערענָאיּפ , יד ןעבָאה ,ּפאש

 ,טננאלראפ רעכאמנעראניס  :ןושלה הזב ןעננוטייצ עשילגנע ןיא טריס

 ."דנעזוט א רעלָאד 17 זיב טנעפ 25 טימ רעלָאד 9 ןופ טייברא-טנאח

 דנע דיירט טסילעשַָאס ןופ רעכאמנעראניס ריִנֲאיַּפ , ןעבירשענרעטנוא

 עט81 טסיא 980 ,.ָאק ןוא סיווייד .ס ייב ןענערפוצכָאנ ,"םעניילא רָאבייל
 ,"טירטס

 ןעו ,ןעזיװעגסױרַא "סנעיילא, יד טָאה טייקשידלעה עטייווצ א
 -עמא רעד ןופ רעדילנטימ ,ןעטסינישאמ טקיירטסעג ןעבָאה קראי וינ ןיא
 .רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקיר

 יד טגרָאזאב טָאה "סנעיילא, רעד ןופ לאקאל ןעטסינישאמ רעד

 .ןעטסינישַאמ טימ םיטַאבעלַאב

 עטסערג יד ייב ןעפורענסיורא טָאה טייהנעדירפוצמוא עקרַאטש א
 לארענעשזד יד סאוו ,טקאפ רעד .ּפ .? .ס רעד ןופ ןעטסילאיצַאס להָאצ

 א ןערעייז וצ רעדרָא ןַא ןעבענעג טָאה "סנעיילא רעד ןופ ןויטוקעזקע

 רעטנייּפ עדנעקיירטס ןופ רעצעלפ יד ףיוא ןחעג וצ סרעטנייּפ ןופ לאקאל

 רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ ןאינוי ַא ןופ רעטײברַא
 -ָאה "סנעיילא, רעד ןופ רעטייברא רעטנייּפ עשידיא יד .סרעקנאי ןיא
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 -עג טינ "םנעיילא, רעד ןופ דראָאב לארענעשזד ןופ רעדרָא ןעזיד ןעב

 .ןעראוועג טרידנעּפסוס רַאפרעד זיא לַאקָאל רעטנייּפ רעייז ןוא ,טנלָאפ

 -עג ךיוא טָאה "סנעיײלַא יד זןא ,ןערעו טקרעמַאב ָאד זופ סע

 ןענייז סָאד רעֶבָא ,סנאינוי "דייפַאנָאב , טפור ןעמ סאוו ,עניטכיר טָאה

 -עג שיטסילאיצַאס ןעוועג ןענייז סרעבמעמ סעמעוו ,סנאינוי עלא ןעוועג

 ייז ןוא ,ננאל-ךךערהאי ןופ טריטסיזקע ןיוש ןעבָאה סנאינוי עזיד .,ןענָאז

 ןערעו רעטייברא יד ןעלעוו ?סנעײלַא; רעד ךרוד זא ,טביולגעג ןעבָאה

 ןופ גנודנירג רעד ייב טָאה ןָאילעד לעינעד .טסואוואב-ןעסאלק רהעמ

 -ַאב סנעטסרהעמ ךיז טעוװו ?סנעיילא, יד זא ,טרהעלקרע "סנעיילא}

 .סדיירט עטריזינַאנרַא טינ-ךָאנ יד ןופ גנוריזינַאנרַא רעד טימ ןעניטפעש

 טינ דייר ןייק רָאנ גנַאפנָא ןיא ןיא קסנָאיני-סנָאיציזָאּפָא ןעדנירנ ןופ

 | | .ןעוועג

 אזא טימ טָאה 'סנעיילא, יד סאוו ,טינ רעדנואוו ןייק זיא סע

 ןייק ןעבָאה טנָאקעג טינ ,טסיינ אזא טימ ,גנורהיפ אזא טימ ,קיטקַאט

 ןעועג ןענייז ןעטסילאיצַאס ענערהאפרע ןוא ערעטלע עלא  ,גלָאפרע

 ,"סנעיילא, ןופ גנורהיפ רעד טימ ןעדירפוצמוא קראטש

 -קַאט רהיא טימ טָאה "סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשאס , יד

 קיטקַאט ןייז ,רענעלּפ ס'נָאילעד לעינעד .טעטכינראפ ןיילא ךיז קיט

 ענייז ייב וליפא ננוטסירטנע ןעפורעגסיורַא ןעבָאה ןעװעדנַאמָאק ןייז ןוא

 ףיוא זא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא רעגנעהנָא ןוא דניירפ ענעגייא

 רהעמ טינ ראנָאז ןאילעד זיא ?סנעיילא, ןֹופ ןָאשנעװנַאק רע'אלאפָאב רעד

 ."'סנעיילא, רעד ןופ רעבמעמ וויטוקעזקע ןא סלא ןעראוועג טלהעוורע

 ןיא ןעבראטשעג זיא "סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס , יד

 ףיוא תמ םעד ןעבָארגַאב לעיציפָא רעטעּמש ןע ר האי טימ טָאה ןאילעד

 לעירטסָאדניא יד ןעראוועג טעדנירנענ זיא סע ןעוו ,ןָאשנעװנָאק רעד

 1909 רהָאי ןיא ,"דלריִאוו יהד ווָא סרעקריאוו

 -סיסטרעוורָאפ , יד ןופ גנוטלַאּפש יד ןעמוקענרָאפ זיא 1896 רהֶאי ןיא

 -יא יד .1896 ,ראונַאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .פ .5 .ס רעד ןעגעג ?ןעט

 -ַאב ייווצ ףיוא טלייטוצ ךיז ןעבָאה .ּפ .9 .ס רעד ןופ רעדילנטימ עשיד

 ענעפורעג-יוזא יד ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצקארפ ןייא ,סעיצקַארפ ערעדנוז
 ןענייז ןוא ןע'נַאילעד טימ ןעטלַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ ?עלאיָאל

 -רעוורָאפ , ןופ--- עיצקארפ עטייווצ יד ןוא ,.ּפ ,? .ס רעד טימ ןעבילבראפ

 ,"סטרעוורָאפ , םעד טעדנירנעג ,1897 ,לירּפא ןיא ןעבָאה עכלעוו ,"ןעטסיסט

 -ילאיצאס רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןוא .ּפ ,? .ס יד ןעזָאלראּפ ןעבָאה

 סאוו רָאנ טלָאמעד ןיא עכלעוו ,אקירעמא ןופ ייטראּפ רעשיטארקַָאמעד
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 יד טא ןעשיוצ ףמַאק רעד .סבעד .וו ןישזדוי ןופ ןעראווענ טעדנירגעג

 -עי ןיא ןעראוועג טרהיפעגנָא ךיוא ןיא סעיצקארפ עשיטסילאיצאס ייווצ

 עשידיא עטנינייאראפ יד ייב ךיוא ןוא קראי וינ ןופ ןאינוי רעשידיא רעד

 ,ןעטפאשקרעוועג

 28 ןופ ןענייז ןעטפַאשקרעוװועג יד ןיא זא ,ןעוועג זיא טאטלוזער רעד

 -עד ןעבָאה סאוו ,סנאינוי עשידיא ךס א  ,יירד זיולב ןעכילבעג סנאינוי

 -עג ןעבָאה ,ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןעזאלראפ טלָאמ

 -עדעמפ ורביה , יד ,טפאשרעּפרעק-לארטנעצ סנָאיציזַאּפָא עיינ א טעדנירגנ

 .ב טייצ עסיוועג א ןעוועג זיא רעטערקעפ סעמעוו ,"סדיירט דעטייר |

 .נ רעהכַאנ ןוא ,ןאינוי רעקעב רעקרַאנ יד ןופ ,ן יי ט ש ק עוו

 .ןאינוי רעצעזטפירש רעשידיא רעד ןופ ר עו ַא נ ע ז ַא ר

 -עג יד ןופ רעטערקעס רעטלַא רעד סָאװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 .עדָאירעּפ רעד ןיא ןעכַאמוצכרוד טאהעג טָאה ,ָאריּפאש ,ןעטפאשקרעוו

 רענעכַארבוצ א ןעזָאלרַאפ רעטערקעס ןופ טמַא םעד טָאה ָאריּפַאש

 ,1896 רהאי ןופ עדנע ןיא ןעוועג זיא סָאד .שנעמ

 -ענ יד ייב רעטערקעס ןופ טמא םעד ןעבָאה 1899 ןויכ 1897 ןופ

 גניטנירּפ יד ןופ ,ץ נ ַא ר ע מ ַא פ .ס ןעמונראפ ןעטפַאשקרעוו

 רעד ןופ ,| י פ .מ ןעוועג ןיא רעטייווצ א ןוא ,ןָאינוי סנעמסערּפ

 רעוויירד-רעצלעס א ןעוועג זיא רעטירד א .ּפ .7 .ס עיצקעס רעשידיא
 רעכאמ-רעצלעס רעשידיא רעד ןפ ר ע ד נע ? ד י ר פ ס ק ַא מ

 ערעליטש ַא לעסיבַא טַאהעג ןיוש ןעבָאה ןעראטערקעס עזיד טָא ,ןאינוי

 ,טייצ

 רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא ןיא ,1809 ,ילוי ןיא רעבָא

 -עד לעינעד ןענעג גנוטלַאּפש עטייווצ א ןעמוקעגרָאפ (.ּפ ,.? ,ס) ייטראּפ

 -נעק יד ןעבענענ ןעמָאנ א ןערענאיצולאווער ענעי טָאה רעכלעוו ,ןָאיל

 יד וצ רעבירא זיא ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייאראפ יד ,?"סורענ

 .טַאהעג ןעבָאה ייז עכלעוו ,סנאינוי 867 א טימ ןעמאזוצ ,"םורעננעק ,

 -ךירפ .מ ןעװענ טסלאמאד זיא ןעטפַאשקרעוװענ יד ןופ רעטערקעס רעד

 .רעדנעל



 .ןופ גנודנירג יד ןוא .ּפ .ל .ס רעד ןיא ננוטלאּפש יד
 ."טטרעוורָאפ

 יוד --- .סנאונוויסנָאוציזָאּפָא יד בולוצ .פ .ל .ס רעד ןיא ףמאק רעסיורג רעד

 ןוא "סטרעוװרָאפ, רעד יוזא יוװ -- ."תמא  רענַאטסָאב רעד ןוא "טאלב דנעבא,

 .װ ןישזדוי -- .פ .ל .ס רעד ןיא גנוטלאּפש עטייווצ יד --- .ןעראוועג טעדנורגעג

 -ונוואראפ"רעדיוו יד -- .ווטראּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ גנודנורג יד ןוא סבעד

 ןיא עכָאּפע עוונ יוד -- .1900 ויב 1899 ןופ -- .ןעטפַאשקרעװעג וד ןופ גנוג

 וד ןוא סקוורטס לארענעג עשירָאטסוה יוד --- .גנוגעוואב רעטייברא רעשידיא רעד

 .סנאונוו עשידיא עסיורג וד ןופ גנודנורג וד

 רעד ךָאנ טייצ רהאי יירד עטשרע יד ,1898 זיב 1890 רהאי ןופ

 -םילאיצאס עשידיא יד ןעבָאה ,"גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ גנודנירג

 -נָא ןיא רהאי יירד עטשרע ענעי ןיא .שינָאמרַאה רהעז טייבראעג ןעט

 ןופ סנאינוי עשידיא ןעדנירג ֹוצ טייקניטעט עטפאהרעביפ א ןעננאגעג

 -וצ ןעטסילאיצאס יד ייב טָאה עינרענע ליפ רהעז .סדיירט ענעדישראפ

 .ןעטסיכרַאנַא יד טימ םסעיסוקסיד יד ןערהָאי ענעי ןיא ןעמונעג

 "רעד רעהירפ ןיוש בָאה ךיא יוװ ,ןעמוקראפ ןענעלפ ןעטאבעד עזיד

 טפֶא רהעז .ןעייטראּפ עדייב ןופ ןענניטימ סנאיצאטינא יד ייב ,טלהעצ

 עדייב ןעוו .סנאינוי עשידיא ענעדישראפ ןופ ןענניטימ יד ייב ךיוא

 סעיסוקסיד יד ןענעלפ ,ןעגנוטייצ ערעייז טָאהענ ןיוש ןעבָאה סעיצקארפ

 ןיא ןוא "גנוטייצ רעטיײברַא ; רעשיטסילאיצַאס רעד ןיֹא ןערעוו טרהיפעג

 | ."עמיטש רעטייברא עיירפ , רעשיטסיכרַאנַא רעד

 ,ןעטלאה רהָאי א לָאמ ןייא טנעלפ סעיצקארפ עזיד ןופ ענייא עדעי

 -איצאס יד וצ .ןָאשנעװנָאק א ,גָאט-ײטרַאּפ א ןעפור טגעלפ ןעמ סָאװ

 עשידיא יד ןופ ןעטאנעלעד ןעמוק ןענעלפ ןערהָאמנעמאזוצ עשיטסיל

 עשיטסיכראנא יד וצ ןוא ,טדעטש ענעדישראפ יד ןופ .ּפ ,5 .ס סעיצקעס

 רעבָא .ןעּפורג עשיטסיכראנא ןופ ןעטאנעלעד ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןענעלפ

 ןעט-1889 ןופ "גָאט-ײטרַאּפ ןעשיאיײטרַאּפמוא, ןעטמהיראב םעד טייז

 -אזוצ טינ רהעמ לָאמנייק ןיוש ךיז סעיצקארפ עדייב ןענייז ,רהָאי

 .ןָאשנעװנָאק ןייא ףיוא ןעמוקעננעמ
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 ןעלדנאהראפ ןעמ טנעלפ ןענָאט-ייטראּפ עשיטסילאיצאס יד ףיוא

 -טפירש ןוא עכילדנימ יד ןערהיפוצנֶא ןעטסעב םא יוזא יװ ןעגארפ יד

 -טּפיוה ,קיטקַאט ןופ ןענארפ ךיוא יו ,םזילאיצַאס ן"'ראפ עיצאטינא עכיל

 .סנאינוי-דיירט יד וצ ןעטסילאיצאס יד ןופ ןעננוחיצַאב יד ןעגעוו ךילכעז

 ןיא ,ןעטטילאיצַאס עשידיא יד ןופ גָאט-ײטרַאּפ םעד ייב זיא ױזַא

 -ויל רָאבייל ןעשטסילאיצאס ןעשידיא ןיא ,קראי וינ ןיא ,1891 ,ילוי

 -טַאנָאמ א ןעבענוצסיורא ןעראוועג ןעסָאלשַאב ,טירטס יסנעלעד 91 ,םואעס

 ."טפנוקוצ יד  ?אנרושז ןעכיל

 ,"טפנוקוצ, רעמונ רעטשרע רעד ןענישרע זיא ,1892 ,ראונאי ןיא

 ,ץנארק פיליפ ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא

 גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא, יד ןיוש טָאה ,1895 רהָאי עדנע
 -סילאיצַאס עכילגעט א ןעבענוצסיורא ןעסָאלשַאב טאהעג "ןָאשיײאיסָאסא

 ."טאלב דנעבא סָאד , ,גנוטייצ עשיט

 רעד ןֹופ סעיצקעס עשידיא יד ןופ גָאט-ייטראּפ םייב ןיֹוש רעבָא

 ,סראונ ןיא ,1898 ,רעבמעצעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא רעכלעו ,9 .7 .ס

 -עט יד ןופ רענייא ןעוועג ןאד ןיא רעכלעוו ,רעלימ .,5 זיא ,יזריושזד וינ

 ,ננונידלושאב א טימ ןעטארטענסיורא לָאמ ןעטשרע םוצ ,ןעטָאנעג עטסניט

 ןאראפ ןיא .ןָאשייאיסַאפא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטיײברַא יד ןיא זא

 -פִא עלא טשרעהאב עכלעוו ,ןעשנעמ להָאצ עניילק א ןופ ,"עקילק, א

 עניזָאד יד זא ןוא ,גנונעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ ןעגנולייט

 ערעדנַא ךיוא .גננעװאב יד םעטפיגרַאפ ןוא טברַאדראפ .?עקילזק,

 טנאלקאב ךיז ןעבָאה ,טדעטש ירטנַָאק יד ןופ סנעטסרהעמ ,ןעטַאגעלעד

 -יז סע .גנונעװַאב עצנַאנ יד טריניאור ןוא טשרעהַאב קראי וינ זַא

 -ינ רעד ןענעג סעיצולָאזער ןוא ןעטסעטָארּפ עליפ ןעמוקעגניירא ןענ

 -ַאלשעג ןעטאנעלעד עלא ןעבָאה רעבָא סולש םוצ .גנוטלַאװרַאפ רעקראי

 -ָאס עשידיא עלא זא ,עיצולָאזער א ןעמונעגנָא ןעבָאה ןוא ןעדירפ .ןעס

 רעטייברַאיה רעד ןיא םסרעבמעמ סלא ןעטערטניירא ןעלָאז ןעטסילאיצ

 לָאז סעלַא זַא ןעקריו וצ ידכ ,"ןָאשייאיסָאסא גנישילבָאּפ גנוטייצ

 .ןייז וצ ףראדעב סע יו ןערעװו טרהיפעגנָא טרָאד
 עליפ ."טאלבידנעבַא, סָאד ןענישרע 1894 רהאי ןיא ןיא דלַאב

 -עג טינ ןענייז טדעטש-ירטנָאק יד ןופ ןוא קרָאי ןינ ןופ ןעסָאנעג

 רעבָא ןיא סָאד .?טַאלבידנעבַא, ןופ ןעלקיטרא יד טימ ןעדירפוצ ןעוו
 טשרע ךיז טָאה ?עבָארט רע'תמא רעד .ךילרהעפענ יוזא ןעוועג טינ ךָאנ
 ןעפור ןענעלפ רעננעג ענייז ןעמעוו ,ןָאילעד ל?עינעד ןעוו ןעגנאפעגנָא
 רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס , יד טעדנירגעג טָאה ,"רָאטַאטקיד , רעד
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 סע :;סנאינוי סנָאיציזַאּפָא ןעדנירג ןעמונעג טָאה עכלעוו ,"סנעיילא

 קואלק ןוא רעדיינש יד ןעשיווצ ןעיירעקנַאצ ןעגנַאפעגנָא ןַאד ךיז ןענָאה

 .סנָאינוי יילרעייווצ טאהעג ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,רעכַאמ

 ןיא ןוא ,"ןָאשײאיסַאסַא ננישילבָאּפ ננוטייצ רעטײברַא , רעד ןיא

 יד וצ ןעטאנעלעד יד ןעשיווצ ךיוא יו ,.ּפ .? .ס עיצקעס רעשידיא רעד

 ןעמוקעגרָאפ טייצ רענעי וצ ןענייז ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייארַאפ

 -ַאב, ןעבָאה ןעשנעמ עּפורנ עניילק א סאוו ,םעד בילוצ ןעיירעקנַאצ

 ,עפורג עזיד .סעיצאזינַאנרַא עטנעכערעגסיואךךעביוא עלַא יד "טשרעה

 -היפכרוד ןעטרָאד טנעלפ ,ןעפורעג ןַאד ייז טָאה ןעמ יװ ,?עקילק , רעדָא

 ןעטסילאיצַאס ?הָאֹצ עסיורנ יד עכלעוו טימ ןענאלשראפ עכלעזא ןער

 "עקילק יד ןעריקַאטַא ןענעלפ ייז .ןעדירפוצמוא קראטש ןעוועג ןענייז
 .ןָאלעד ?עינעד ןופ טרעדרָא ןעמענ ראפ

 -איצאס רעד ןיא גנוטלַאּפש רעטשרע רעד וצ לַאנגיס ןעניטכיר םעד

 ס י ר א מ ןעבענענ טָאה (.פ .?7 .ם) ייטראּפ רעטייברא רעשיטסיל

 -וצ רעדָא ליפ, לעקיטרַא ןעטמירַאב ןייז ןיא יק סווע ש ט ניוו

 ,טסונוא ןעטפ םעד ,"תמא, ןיא טקורדענּפָא טָאה רע ןעכלעוו ,"טליופעג
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 יד ןעכלעוו ,לאנרושז רעכילטנעכעו א ןעװענ ןזיא "תמא , רעד

 ,1808 רהָאי ןיא טעדנירנענ טָאה .ּפ ,.7 .ס רעד ןופ עיצקעס רענַָאטסָאב

 .אקירעמא ךָאנ ןָאדנָאל ןופ ןעמוקענרעבירא זיא יקסוועשטניוו ןעוו

 ננונעװאב רעטייברא רעד ןיא עלא ןעמעוו ,יקסוועשטניוו סירָאמ

 -עוואב רעשיטסילאיצאס רעד ןופ "עדייז, רעד ןעפורעג ןַאד ןיוש ןעבָאה

 רעכלעוו ,ןעטסילאיצאס עשידיא עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ןיא ,גנֹוג

 לאנרושז ןעשיאערבעה םעד ןיא ןעבירשענ 18/6 רהאי ןיא ךָאנ טָאה

 יקסוועשטניוו זיא ,1888 רהאי ןיא ,ןעלקיטרא עשיטסילאיצַאס "תמאח,

 ,ננוטייצ רעשידיא רעלאקידַאר רעטאווירּפ א ןופ רָאטקאדער רעד ןעוועג

 ןיא .דנאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא ןענישרע זיא עכלעוו ,"?לעדיא עשיליוּפ סָאד ,

 רענָאדנַאל ןיא רעטייברַאטימ א ןעראוועג יקסוועשטניוו זיא 1886 רהָאי

 ןופ ןעבעגענסיורא ,גנוטייצ-רעטייברא עשידיא א ,"דניירפ רעטיײברַא,

 ךיז טָאה יקסוועשטניוו סירָאפ .ןעטארקַאמעדהלאיצַאס ןוא ןעטסיכרַאנַא

 -אס ןעבירשעג טָאה סאוו ,טעָאּפ רעטשרע רעד סלא טכאמענ טמהירַאב

 ענייז טימ ךיוא יו ,שידיא ןיא ןעטכידעגנ-רעטייברא ןוא עשיטסילאיצ

 ןעמוקענג רע זיא עקירעמא ןיא ."ףָאזָאליפ םענענושמ א ןופ ןעקנאדעג ,

 ןיא רעטייברַאטימ א ןערָאװעג ךיילנ זיא ןוא 1894 רהָאי ןופ עדנע ןיא

 -ַָאטסָאב ןיא טליופעגוצ רעדא ל?יופ, לעקיטרַא ןייז ןיא ,ןעננוטייצ עדעזנוא
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 -ַאטא עקרַאטש א טכַאמענ יקסוועשטניוו טָאה ,1898 רחֶאי ןופ "תמא, רענ

 -עג ןענייז עכלעוו ןעלקיטרַא יד גידנעריקיטירק ,"טַאלב-דנעבַא , ן'פיוא עק

 -װעשטניו טָאה ךיוא .עשיטסילאיצַאס טינ סלא טקורדעג ןעטרָאד ןעוו

 ,עסערּפ עיירפ ןייק ָאטינ זיא ?טַאלב-דנעבַא, ןיא זא ,טעטּפיוהאב יקס

 טרָאד ןעבָאה ,טעטירַאנימ רעד ןיא ןענייז עכלעוו ןעטסילאיצָאס יד ןוא

 עשיטקַאט רעביא ןעגנוניימ ערעייז ןעקירדוצסיוא טינ טייקכילגעמ ןייק

 .ננונעװַאב ןאינוי-דיירט ןוא רעשיטפילאיצאס רעד ןופ ןענארפ

 "טביל רהעמ, ןוא "טפול רהעמ , טרעדָאפעג טָאה יקסוועשטניוו

 ,."טאלב דנעבַא , ןיא

 -ענ רָאטקאדער רעד ,ץנַארק פיליפ ןַאד טָאה ?"טאלב-דנעבא , ןיא

 .ןיא ןעראוועג טכאמענ ןענייז עכלעוו ,ןעגנוגידלושַאב יד ףיוא טרעפטנע

 םעד ןופ ןעננורהעלקרע ענעדישראפ טימ -- ?תמא, ןיא ?עקיטרא םעד

 ןעראוועג ןעסייהעג-טונ ןיא עכלעוו ,קיטקַאט רעד ןופ ןוא טקנוּפדנַאטש

 .8 .ל .ס רעד ןופ סרעבמעמ טעטיראיַאמ רעד ןופ

 רערהיפ יד ןעראוועג ןאד ןענייז יקסוועשטניוו ןוא ןַאהַאק ,רעלימ

 .ננונעװַאב-רעטייברַא רעשידיא רעד ןיא ננוטכיר ןאילעד-יטנַא רעד ןופ

 טנידערּפעג ןעבָאה ייז .סנאינוי יד ןעכערבוצ ןיא טביולנעג טינ ןעבָאה ייז

 -ַאטינא עשיטסילאיצַאס עכילדניירפ א ןוא ייז ֹוצ ןעננוהיצַאב עכילדניירפ

 ןופ ןרעיוב , ןופ קיטקַאט רעד ןיא טביולנענ ןעבָאה ייז .ייז ןעשיווצ עיצ

 ."נינייוועניא

 -טנע ןענייז "ןָאשײאיסָאסַא גנושילבָאּפ ננוטייצ רעטײברַא , רעד ןיא

 -סינָאילעד-טנַא ןא ןוא עשיטסינָאילעד א ;סעיצקַארפ ייווצ ןענַאטש

 .עשיט

 רהאי ןופ עדנע וצ זיב טרהיפעגנָא סעקַאטַא ענייז טָאה "תמא, רעד

 ןאד טָאה ןָאטסָאב ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ עיצקעס עשידיא יד ,98

 לָאז ענַארפ עצנַאנ יד ואוו ,גָאט-ײטרַאּפ א ראפ ףורפיוא ןא ןעזָאלעגסיורא

 רעד .ןעראוועג ןעמונעננָא זיא ןַאלּפ רעד .ןערעוו ןעכָארּפשַאב ךילדנירג

 יד ,קרָאי ןינ ,לָאה רעטסבעוו ןיא ןעדנופעגטַאטש טָאה גָאט-ייטראּפ

 ,1898 רחאי ןופ נעט יירד עטצעל

 גנישילבָאּפ רעד ןענעג תונעט עלא ןענייז גָאט ייטראּפ ןעזיד ייב

 טבַאמעג ןענייז סע .ןעראוועג טרעטפולענכרוד ךילדנירג ןָאשייאיסָאסא

 -יקָאסא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטײברַא, יד זא ,ןעגנוגידלושַאב ןעראוועג

 ןיירא טינ טמענ יז .עיטארקָאטסירַא ןימ א יו ךיז טרהיפ ?ןָאשייא
 ןעשנעמ ערעטנעגילעטניא יד ךיז ןופ טביירטראפ .סרעבמעמ עיינ ןייק
 יד ןיא נייצקרעוו א ןענייז ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןופ רערהיפ יד זַא ךיוא
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 -נייא ןוא טכַאמ עשיטסינַאילעד רהיא טכוז יז זא .ןע'נָאילעד ןופ טנעה

 -רא ערעדנא ןוא סנאינוי יד רעביא -- ץֹלַא רעביא ןעטיירּפשראפ וצ סולפ

 -ירק ךיוא זיא "?טאלב-דנעבַא , ןופ עיצקאדער יד .סעיצאזינַאגרָא רעטייב

 ןעטַאנעלעד ירטנָאק יד .גיאעפמוא םתס זיא יז ןא ,ןעראוועג טריקיט

 -אב "טאלב-דנעבא, ןיא ןערעו טדעטש ערעייז זא ,טנַאלקאב ךיז ןעבָאה

 .רעדניקףיטש יװ טלעדנאה

 ,נאלשרָאפ ַא טימ ןעטאבעד עשימרוטש יד ךיז ןעבָאה טגידנעעג

 -קע רעלַאנאיצאנ רעד וצ ןערעוו ןעבעגנענרעביא לָאז ענארפ עצנַאג יד זא

 ןיא סע רעוו ןעדיישטנע לָאז יז זא ,.ּפ .? .ס רעד ןופ עטימָאק וויטוקעז

 | .ןעראוועג ןעמונעגנָא ןיא גַאלשרָאפ רעד .טכערעג
 טמיטשאב טָאה .,ּפ .ל ,ס רעד ןופ עטימָאק וויטוקעזקע עלַאנָאיצאנ יד

 רעדנַאסקעלא :ןענַאזרעּפ עדנענלַאפ יד ןופ עטימַאק-טכירעג-סעדיש א

 .ןהוק ירנעה ןוא טגָאפ ָאנוי ,לעינעס ןעיסול ,ןָאילעד לעינעד ,סַאנָאי

 ןעט9פ םעד ןעמוקענרָאֿפ ןיא עטימָאק רעזיד ןופ גנוציז עטשרע יד

 -ארטראפ ןעוועג טרָאד ןענייז םידדצ עדנעפמעק עדייב .1890 ,ראונאי

 ,םיובנענייפ .ב ,ןַאהַאק .בא :ןעװעג ןענייז גָאט-ייטראּפ םעד ןופ .ןעט

 (*.ןיקסעּפ לעארזיא ןוא יקסוועשטניוו ,מ ,ןיקטעמאז .מ
 ןעוועג ןענייז "ןָאשייאיסָאסא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטײברַא , רעד ןופ

 ב ,ןָאסלעבייא .שזד ,רעּפוק .ד .ס ,ץנַארק פיליפ :;עטימָאק רענעי ןיא

 .וָאקרַאה .ה ןוא ןייטשנייוו

 -סיוא טָאה ןוא ןעננוציז 18 ןעטלאהענּפָא טָאה טכירעג-סעדיש רעזיד

 ןעננטאראב עליפ ךָאנ .םידדצ עדייב ןופ רעטערטרַאפ יד טרעהעג

 לָאז ןַאהאק .בא ןא ,ננודיישטנא רהיא ןעבענענסױרַא עטימָאק יד טָאה

 רעטייבראה רעכילטנעכעו רעד ןופ רָאטקאדער רעד ןעביילברַאפ

 -לעוװ ,ענליוו ןופ ןעטסולאוצַאס ,רעדירב ויווצ ,ןוקטסעּפ לאומש ןוא לעארזיא (*

 ןענייז ,ץייוש רעד ןיא ךָאנרעד ןוא דנַאלסור ןיא רעהירפ טרידוטשעג ןעבָאה עכ

 ךיולג ןענויז ןוא ,ןערהַאי 90 וד ןופ גנַאפנָא ןיא קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגנָא
 ,ןיקסעּפ לעארזיא .גנוגעוואב רעשיטסילַאוצַאס רעשידיא רעד ןוא גיטעט ןעראוועג

 .עפָארייא ןיא ןערהָאפעגקעװא קירוצ רעטעפש רהָאו עכולטע טומ זיא ,רערעטלע רעד
 רָאטקַאד טרידוטשענסיוא קרָאי ןונ ןיא טָאה ,ןיקסעּפ .ש ,רעדורב רערעגנוא רעד

 -ַאוצָאס עטסנעהעזעגנא יוד ןופ רענייא ןעוועג ןערהָאו עליפ ראפ זוא ןוא ןיצידעמ

 טריפערעטניא קרַאטש סרעדנוזַאב ךיז טָאה רע .סרָאטקעל ןוא רעביירש עשיטסיל

 ווו זא ,רעטייברא עשידיא יד טקעוװעג טָאה ןוא גנוגעוואב ןָאינוי-דיירט רעד טימ

 "ער רעד ןעוועג רע ווא טווצ עסווועג א .סנאינוי ןןא ןעריזינַאגרָא ךיז ןעלָאז

 רע -- טמרעוורָאפ, ןופ ןעבעגעגסיורא ,טַאלב-ןעכָאװ א ,"םסווג-מייצ , ןופ רָאטקאד

 ."סטרעוורָאּפ, ןופ רעטייברַאטימ א םויה דע ויא
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 ,ןעוועג יו ,"טאלב-דנעבַא , ןופ רָאטקאדער -- ץנַארק פיליפ ןוא ?גנוטייצ

 עדייב ןיא ןעטייברַאטימ ןעלָאז רעביירש עשיטסילאיצַאס עלַא זא ןוא

 רעטנוא ןייז ןָא טצעי ןופ ןעלָאז ןעננוטייצ עדייב יד רעבָא .ןעננוטייצ

 ,"ןָאשייאיסָאסא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברַא , רעד ןופ יא לָארטנָאק רעד

 .ּפמ ,? .ס רעד ןופ עטימאק וויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ יא
 -לעוו ,עיציזָאּפָא רעד טלעטשעננעדירפוצ טינ טָאה גנודיישטנע עזיד

 ,ןעלביא יד ןערירוק טינ ןעק גנודיישטנע יד זא ,ט'הנעט'עג טָאה עכ

 -ענ טָאה "סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס ,, יד ןעוו טּפיוהרעביא

 ,סנאינוי-סנָאיציזָאּפָא ןעריזינַאנרָא ןייא ןיא ןעטלַאה

 ןעננאגעגנא רעטייוו ןענייז ןעטייווצ ן'פיוא דצ ןייא ןופ סעקַאטַא יד

 טפראדענ טָאה ןעמ ןעו רעמוז עדנע .1890 רהְאי ןופ רעמוז ןעצנאג ַא

 ,ןײּפמַאק ?עשנעדיזערּפ ןעשיטסילאיצַאס ן'ראפ ןעטייברא וצ ןעגנאפנָא

 וצ ךיז ױזַא יו געװ א טכוזענ ןערענַאל עדייב ןופ ןעסָאנעג יד ןעבָאד

 ןעשיטסילַאיצַאס םעד ךילטפאשניימעג ןערהיפנֶא ןענעק וצ ידכ ,ןעגינייא

 רעכלעוו ,רעלימ .? זיא טייצ רענעי וצ עדארג ,ןייּפמאק לעשנעדיזערּפ
 -קידוצ ,אּפארייא ןיא טַאנָאמ רַאֹּפ ַא ףיוא ןערהָאפענקעװא ןעוועג זיא

 טייצ רעד ןיא אקירעמא ןיא ןעוועג טינ ןיא רע יוװ יוזא ןוא ,ןעמוקעג

 רע טָאה ,םידדצ עדייב ןעשיווצ ןעננאגעגנָא ןענייז ןעיירעקנַאצ יד ןעוו

 טרָאװ סָאד ,םידדצ עדייב ןעגנערבוצנעמאזוצ רעדיו טכוזעג

 יד ןופ ענינייא שטָאכ .טרָאװ-רעבױצ א יו טקריוועג טָאה "םולש,

 -עפנָאק-סנעדירפ א ךָאד ןיא ,ןענענאד ןעוועג ןענייז ןעטסינַאילעד-ײטנַא

 "טַאלב-דנעבא רעד ואוו ,טירטס סרעגטָאר 9 ןיא) ןעמוקענרָאפ ץנער

 -עד טכַאנ עצנַאג ַא ןעסעזענּפָא זיא'מ ,(ןעראוועג ןעכענעגסױורַא זיא

 ,ןעלהיפ ןעמונעג ןעמ טָאה שיט ןייא ייב ןעמאזוצ גידנעציז .גידנעריטַאב
 -יצאב יד .רענעלק טרעו טפַאשדנייפ עכילנעזרעּפ עכילרהעפעג יד זא

 ןָאשיײאיסָאסא רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד .,רעטכייל ןעראוועג ןענייז ןעננוה

 עיינ ראפ ןעכאמ רעגנירג ןוא ןעריט ערעייז ןענעפע וצ טגָאזענוצ ןעבָאה
 עיצאזינַאנרָא רעד ןיא ןערהיפנייא טסייה סָאד ,ןעמוקוצניירא רעדילנטימ

 .טסייג ןעשיטארקָאמעד רהעמ א

 רעד ןופ ,ם ו? ב נ על י 9 .א ןוא סי לל יג רי א מ

 -טימ ןערעו וצ ןערָאװעג ןעדאלעגנייא רַאנָאז ןענייז ,עיציזָאּפָא
 םולש םעיינ םעד ןופ זייוואב סלַא ןוא טאר-סננוטלאווראפ ןופ רעדילג

 רעדילנטימ ערעדנַא ןענייז םעדכָאנ .גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא ייז ןעבָאה
 .ןָאשייאיסָאסא רעד ןיא ןעראוועג ןעמונעגניירא עיציזָאּפָא רעד ןופ

 ייוװצ יד .ןעטלאהנֶא טנעקעג טינ ןעדירפ רעד טָאה רעבכָא גנאל
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 -ָאסא גנוטייצ-רעטייברַא רעד ןיא ןעבילבענ ןענייז ןעננוטכיר ענעדישראפ

 ,?ןָאשייאיס

 -ענ רעכילרהעי רעד ןעמוקענרָאפ ןזיא ,1897 ,ראונאי ןעט-7 םעד

 ."ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ ננוטייצ רעטייברא, רעד ןופ נניטימ-?ארענעג

 ךיז ןעבָאה ,ןעטסינָאילעד-טנא יד ןוא ןעטסינַאילעד יד ,םידדצ עדייב

 ייב ןעמיטש טעטיראיַאמ יד ןענירק וצ םוא ןעטפערק יד טימ ןעטסָאמעג

 -ער רעד ןערעװו טלהעורע טפראדעב ןעבָאה סע וואו ,נניטימ םענעי

 תוחכ יד .עיצאזינאנרא רעד ןופ עטמאעב ענירעביא עלא ןוא רָאטקאד

 ,ךיילג טעמכ ןעװעג ןָאשיײאיסָאסא רעד ןיא ןענייז םידדצ עדייב יד ןופ

 טרהעלקרע ייז ןעבָאה ,טמא ןיא ןעוועג ןאד ןענייז רעבָא ןעטסינָאילעד יד

 -וקעג זיא ָאד ןוא ,ןעמיטש טייהרהעמ יד ןעבָאה ייז זא ,גניטימ םייב

 :ןעירשענסיוא טָאה ןערענָאיציזַאּפָא יד ןופ רענייא .,גנוטלַאּפש א וצ ןעמ

 גנוטייצ רעטייברַאה רעד ןופ רעדילנטיס 82 ןוא ?! טמוק ,ןעסָאנעג

 ןעגעג עיציזָאּפָא רעד ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,"ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ

 ןענייז ייז ןעשיוצ .גניטימ םענעי ןעזָאלראפ ןעבָאה ןעטסינָאילעד יד

 יקסוועשטניוו .מ ,ןייּפ .מ ,רעלימ .? ,ןיקטעמַאז .מ ,ןאהַאק .בא ןעוועג

 | .ערעדנַא ןוא

 ייז ואוו ,גניטימ א ןעטלַאהעגנּפא ךיילנ ןעבָאה ןערענָאיציזָאּפָא 82 יד

 -ייא ןא ןעבענוצסיורא קעווצ ן'טימ "ןייאראפ-סערּפ , ַא טעדנירגענ ןעבָאה

 ,עיציזָאּפָא רעד ןופ רענדער עטסרעלוּפָאּפ יד ,ננוטייצ עשיטסילאיצַאס ענעג

 ערעדנַא ןוא יקסוועשטניוו .מ ,ןיקטעמאז .מ ,רעלימ .? ,ןַאהַאק .בא ,יו
 -רֶא עשיטסילאיצַאס טכוזאב ןעבָאה ,דנאל ן'רעביא ןערהָאפעגמורא ןענייז

 ןופ ןעכאזרוא יד טרהעלקרע ןעבָאה ייז ואוו ,סנאינוי ןוא סעיצאזינַאג

 ןענייז סנאינוי יד ןוא סעיצאזינַאנרָא ?הָאצ עטסערג יד ,גנוטלַאּפש רעד

 .עיציזָאּפָא רעד טימ קעווא

 יו ,"ןעטסינאיציזַאּפָא/ רעדא ןערענָאיציזַאּפָא יד ןעבָאה ןעבינ ןיא

 רעד ןופ ןעטלָאּפשעגּפא ךיז ןעבָאה סאוו ,יד ןעפורעג ןאד טָאה ןעמ

 -נעונָאק א ןעפורעגננייא ,"ןָאשייאיסָאסא ננישילבָאּפ גנוטייצ רעטיײברַא

 -עלעד יד ךיוא ןוא טדעטש ענעדישראפ ןופ סבולק-סערּפ עלא ןופ ןָאש

 -ָאֹּפֶא6 יד טםימ טריזיטַאּפמיס ןעבָאה עכלעוו ,סנאינוי יד ןופ ןעטאג

 ."?ןעטסינָאיצ

 ,רַאונַאי ןעט-91 ןוא ןעט-80 םעד ןענופעגטַאטש טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 דרַאשטרָא 48 ,לָאה ַאלַאהלַאװ ןופ לַאזטנעמסייב ןעסיורג ןיא ,7
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 ןעטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז ןָאשנעװנַאק רעזיד ףיוא .קרָאי וינ ,טירטס
 -לַאב ,ןָאטסָאב ,איפלעדאליפ ,ןילקורב ,קראי וינ ןופ סבָאלק סערּפ 1

 ,סנָאינוי עליפ ךיוא יוװ ,ןעווייה וינ ןוא רָאמיט

 ןעכיג ןיא ןעבעגוצסיורא ,ןרָאװעגנ ןעסָאלשאב זיא ןַאשנעוװנָאק רעד ייב

 -ַאזוצ ךיילנ זיא סע ןוא "סטרעוורָאפ , ןעמָאנ םעד טימ גנוטייצ עכילגעט א

 -ייצ עזיד ןעבענסיורא לָאז עכלעוו עיצַאזינַאגרָא ןַא ןערָאװענ טלעטשעננעמ

 .-רַאפיסערּפ רעד, ןעוװעג זיא עיצַאזינַאגרֶא רעד ןופ ןעמָאנ רעד .גנוט

 ,"דנאב

 טָאה ןעמ ,דלענ ןעביילק ןעמונעג ךיילנ ןעבָאה "ןעטסיסטרעווראפ, יד
 ןוא ןענייארַאפ עשיטסילַאיצַאס יד ןיא ,סנָאינוי יד ןיא דלענ טלעמַאזענ

 .ןעננולמאזרַאפ ײלרעלַא ףיוא
 סענעצס ענידריווקרעמ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעננולמאזרַאפ עזיד ףיוא

 ןענירעטייברא !ןוא רעטייברא .טייקניליװרעפּפָא ןוא גנורעטסייגאב ןופ

 טָאטשנָא ןעבָאה ייז ןופ עליפ ; טנַאקעג ןעבָאה ייז יו רהעמ ןעבענענ ןעבָאה

 ןוא ךיז ןופ ךאלרענייז יד ןעמונענּפָארַא ןוא ךאלנניר יד ןָאטעגנסיױא דלעג

 -מורא ןענייז סעטימָאק יד ןעכלעוו טימ ,טוח רעד ןיא ןעפרָאװעגניירא סָאד

 ,דלענ ןעלמַאז ןעגנַאגעג

 ,לירּפא ןעט22 םעד סיורא זיא ?סטרעוורָאפ , רעמונ רעטשרע רעד

 .ןַאהַאק ,בא ןערָאװעג טלהעוורע זיא רָאטקַאדער סלַא ,7

 ןיא ןזיא ,ןענישרע זיא "םטרעוורָאפ , רעד יוװ םעדכָאנ ןעכאוו רַאּפ א

 -קאדער רעניטצעי רעד ,ן{ י ס ע י ? .א עסָאנעג ןעמוקעגנָא אקירעמַא
 ןעבירשעג ןיסעיל טָאה דנאלסור ןיא גידנעייז ךָאנ .?"טפנוקוצ , ןופ רָאט
 רַאפ -- ןעלאנרושז ןוא ןעננוטייצ עשיטסילַאיצַאס עשידיא עניה יד רַאפ
 ןוא רעדיל ענייז ,?טַאלב-דנעבַא, ן'רַאפ ןוא "ננוטייצ רעטייברַא, רעד

 ,םשור א טכַאמעג ןעבָאה ,דנַאלסור ןופ ןעקישוצ טנעלפ רע עכלעוו ,ןעמעָאּפ
 ןייז .טעֶאּפ רעשידיא רעטסעב רעד סלַא ןערָאװעג טכארטאב זיא רע
 טָאה רעכלעוו ,רעבָא ןַאהַאק .ט?ַאוו זיא ןעמַאנןעילימַאפ רע'תמא
 -יּפסנָאק בילוצ טָאה ,"גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא טקורדעג רעדיל ענייז
 ,(שיסור ףיוא דלַאװ טניימ "סעיל,) ןיסעיל ןעבעגעג ןעמָאנ ַא םהיא עיצַאר
 - ,"סטרעוורָאפ , םוצ ןענַאטשענוצ ןעמוקנָא ןייז ייב ךיילג זיא ןיסעיל

 -יױרג ַא רָאנ טינ ןענָארקענוצ ?םטרעוורָאפ , רעד טָאה ןע'ניסעיל ןיא
 ןעלקיטרַא ענייז ,טסיצילבוּפ ןעניסַאלק-טשרע ןַא ךיוא רָאנ ,טעֶאּפ ןעס
 -ניא ןעוועג רעמיא ןענייז עכלעוו ,"טפנוקוצ , ןיא ןוא ?סטרעוורָאפ , ןיא
 פיפ טימ ןוא ךארּפש רענעטנאילירב ַא ןיא ןעבירשעג ןוא ךיײרסטלַאה
 רעזעל עלַא ייב ןעמָאנ ןעסיורג א ןעפַאשעג םהיא ןעבָאה ,טנעמארעּפמעט
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 -קַאדער רעד ןעוועג ךיוא טייצ עסיוועג ַא זיא ןיסעיל .,"סטרעוורָאפ , ןופ

 ."סטרעוורָאּפ , ןופ רָאט

 ןעבעגעגסיורא ןעבָאה עכלעוו ,"עלַאיַאל , יד ןופ עיצקארפ רעד ןיא
 יד ,רעּפוק ,ד .ס ןעסָאנעג יד טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה ,"טַאלב-דנעבא ,, םעד

 .מ ,םיובנענייפ .ב ,יקציוועל ,? ,קאלַאּפ .ס ,ץנַארק .פ ,ןַאמייוװ רעדירב

 .ב ,זעיּפש .ס ,ןידוב .? ,גרעבסָאלש .י ,ןיפ ,מ ,ךלימ בקעי ,יקסנַאלימס
 ןרעּפלאה .י ,רד ,לעיקלאמ ,? ,ס ,ןידָאבאלס .ה ,ףָאדינַאמ .י ,ןייטשנייוו

 -עננייא ןעכַאז ךס ַא ןיא ןעבָאה ענעבילברַאפ יד ןופ עליפ ,ערעדנַא ןוא

 טינ לָאמ עטשרע טָאד ייז ןענייז ךָאד ,ןעטסינָאיציזָאּפָא יד טימ טמיטש

 ןערעטשוצ טלָאװעג טינ ןעבָאה ייז ?ייוו ,עיציזָאּפָא רעד טימ ןעננאגענטימ

 ס'נָאילעד ,ןערעדנע ךיז טעװ סעֶלַא זַא ,טפָאהעג ןעבָאה ייז .ּפ ,? .ס יד

 .ןעביילב טעוװ ,9 ,? .ס יד ןוא ןעלאפכרוד טעוװ קיטקַאט

 דלענ ערהיא ראפ טקורדענ טָאה עכלעוו ,"גנוטייצ-סקלָאפ עשטייד , יד

 -עד ןענענ ןעוועג זיא ,גנוטייצ-יײטרַאּפ עשילגנע עלעיציפָא יד ,"לעּפיּפ , יד

 ךילדעש יו ןעזייוופיוא רדסכ ןעמ טגעלפ ןעטרָאד ןוא "סנעיילע , ס'נָאיל
 -רֶא רעקרָאי וינ רעד ןיא ךיז טָאה טייצ רעד טיס .זיא קיטקַאט ס'נַאילעד

 רעד ןענעג עיציזָאּפָא עקראטש ַא טעדליבענ .ּפ .? .ס רעד ןופ עיצַאזינַאג

 ָאנוי ,ןָאילעד יו ,ּפ .? .ס רעד ןופ רעטסיינ עדנעטייל יד ןופ קיטקַאט

 טפרַאדעג ןעבָאה סע ןעוו ,1899 רהֶאי ןיא ,?עינעס ןעיסול ןוא טנַאפ

 יד ןופ עטימָאק לארענעשזד רעד ןיא עטמַאאב רַאפ ןעלהַאוו ןעמוקרָאפ

 -פול רעד ןיא טלהיפעג ךיז טָאה ,.ּפ .? .ס רעד ןופ סעיצקעס רעקרָאי וינ

 ןופ עטימָאס לארענעשוד רעד וצ ןעטַאנעלעד עטלהעוורע-יינ יד זַא ,ןעט

 ,קיטקַאט רעצנַאנ ןייז טימ ןע'נָאילעד ןעפרַאוװכרוד ןעלעוו קרָאי וינ

 ןעו ,טכַאנ תבש ַא ,1809 רהָאי ןופ יִלֹוי ןעט8 םעד ןעוועג זיא סע

 .ּפ .ל .ס עטימָאק לַארענעשזד רעד ןופ גניטימ רעד ןעמוקענרָאפ זיא סע

 -רעטייברַא רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא ןעמוקענ זיא סע ןוא ,קרָאי וינ ןופ

 ,גנוטלַאּפש רעסיורג רעטייווצ ַא וצ ײטרַאּפ

 ןענייז ,גניטימ ןופ ןעדנעציזרָאפ א ןופ גנולהעוורע רעד ייב ךיילנ

 -ליה סירָאמ --- עטייווצ יד ןוא ,ס'נָאילעד ענייא : סעיצקארפ ייווצ ןעוועג

 ןוא ןָאילעד סָאװ ךאלדיירד יד בילוצ .עיציזָאּפָא רעיינ רעד ןופ ,ס'טיווק

 .ןערָאװעג ןעכָארבענּפָא גניטימ רעד זיא ,טכַאמענג ןַאד ןעבָאה טנָאפ

 ,טירטס סאיליוו ןיא נניטימ ןופ קעװַא ךיילנ זיא ?עיציזָאּפָא , עיינ יד

 ןעמ טָאה ןעטרָאד ןוא ,"גנוטייצסקלָאפ רעשטייד , רעד ןופ עיצקַאדער ןיא

 רעד ןיא טציא ןענייז ןעטסילַאיצַאס רעקרָאי וינ עֶלַא טעמכ זַא ןהעזרעד

 -ַאב לעטש ן'פיוא טָאה טפנוקנעמַאזוצ רענעי .ןע'נָאילעד ןענעג עיציזָאּפָא
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 ןעלעיצעּפס ַַא "ננוטייצ-סקלָאפ , רעשטייד רעד ךרוד ןעפור וצ טמיטש

 -נָאמ ףיוא ךיילנ םורא נעט ייווצ ןיא עטימָאק ?לארענעשזד רעד ןופ גניטימ

 | .ירעוַאב 885 ןיא ,ילוי ןעט10 םעד ,טנעווַא גאט

 ןופ ןעטקירטסיד רעקרָאי וינ יד ןופ ןעטַאנעלעד לחָאצ עטסערנ יד

 להָאצ עניילק ַא ןיולב .גניטימ םענעי וצ ןעמוקעג ןענייז .ּפ .7 .ס רעד

 טלהעוורע ןענייז ננתלמַאזרַאפ רענעי ייב .טלהעפעג טָאה ןעטסינָאילעד

 .ננוטלאּפש עניטכיר יד ןעמוקענ טשרע זיא ןַאד ןוא ,עטמאאב עלַא ןערָאװעג

 רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ סעיצקעס רעקרָאי וינ יד זיולב טינ

 קיפיסַאּפ ן'זיב קיטנַאלטַא ןופ טדעטש ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא רָאנ ,ייטראּפ

 -ענּפָא ,סעיצקעס ?חהָאצ רעניילק ַא ןופ םהאנסיוא ן'טימ ,עלַא ךיז ןעבָאה

 טסילעשַאס , ע'תמא יד סלַא טרעלקרע ךיז ןעבָאה ןוא ןע'נָאילעד ןופ ןעסיר

 ,"יטראּפ רָאביײל

 -רַא , רעד ןיא ןיא .ּפ .7 .ס רעד ןיא גנוטלאּפש רעטייווצ רעזיד ךָאנ

 להָאֹצ עניילק ַא ןעבילברַאפ ?ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ גנוטייצ-רעטייב

 יד ןעוועג זיא עכלעוו ,עיציזָאּפָא עיינ יד יו ױזַא רעבָא .רעדילנטימ

 ןעּפַאכרַאפ וצ ןעזיוואב טינ טָאה ,.ּפ .ל .ס רעד ןופ רעדילגטימ טעטירָאיַאמ

 רעדילנטימ .ּפ .ל .ס עשידיא עּפורג עניילק א ןַאד זיא ,/טאלב-דנעבַא, םעד

  -ןרד רענענייא רעד טימ "טַאלב-דנעבַא, ןֹופ רעמיטנענייא יד ןעבילבראפ
 ,טירטס סרענטָאר 9 ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה עכלעוו ,יירעק

 ןא ר ע פ ו ק .ד .ס ןעווענ ןענייז ענעבילברַאפ יד ןופ טּפיױוה יד

 (*.ג ר ע ב ס ַא ? ש .י

 -לאמא, רעד ןופ רעטערקעסילארענעג רעגוטציא רעד ,גרעבסָאלש ףסוו (*
 18 ןופ לעגנוא סלא ךָאנ ויא ,/אקורעמא ןופ ןאינוי סרעקריאוו גנוהדָאלק דעטיימאג
 .טסולַאיצַאס א ןערָאװעג ,רהָאי

 יו רעטעפש רהָאי בלאה ַא מימ רשפא ,0 רהָאי ןיא יוװ ,קנעדעג ךיא
 ןעגַארקעג עיצקַאדער ןיא רומ ןעבָאה ,ןענושרע זוא ?גנוטיוצ רעטווברא , רעזנוא
 מָאה רעכלעוו ,גרעבסָאלש ףסוי ןעמָאנ ן'טימ רעכאמקושלק ןעגנוי א ןופ ףירב א
 -ַאּפמיס ַא ןערָאװעג רע זוא ?גנוטווצ-רעטייברַא, יד גודנעזעל זַא ,ןעבירשעג זנוא
 ןוא םלַא רהָאו 18 טשרע זיא רע רָאנ ,טסילַאוצָאס רעצנַאג א רשפא רעדָא רעזיוט
 ןַא ווא רע ואוו ,פאש ןיא ןעמונעגמימ םהיא טָאה ,רעכאמקוָאלק ַא ,עטַאט ןייז
 ןעמעבעג גרעבסָאלש ףעזָאי רעגנוי רעד טָאה טצעי .סקוָאלק ייב רעפלעהסי ורא
 רענעמַאקלָאפ א ןערעוו ןעק רע יוזא יו ,"הצע  ןא ?גנוטויצ רעטייברַא רעד ייב
 -ווצ רעטייברא , רעד ןופ רָאמקאדער רעד .ןאמ-ןאינוו רעגוטעט א ןוא טסולאוצָאס
 לָאז רע זא ,ןעטסַאקפירב ןוא טרעפטנעעג םהיא טָאה ,ץנַארק םולופ ,"גנוט
 רעד וצ טינ ךָאנ טגנאלאב רע ביוא ןוא סרושטקעל עשיטסילַאוצָאפ ןעכוזאב
 רהָאו רָאּפ ַא ןיא .ןָאונוי רעכַאמקוָאלק רעד ןָא ןעסילשנָא ךיז רע לָאז ןָאינוי
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 -ייווצ ן'פיוא ןעבָאה ?טַאלב-דנעבַא, ןופ רעמיטנעגייא ענעבילבראפ יד

 .ץנארק .פ ,רָאטקַאדער םעד טקישעגקעװַא גנוטלאּפש רענעי ךָאנ גָאט ןעט

 -אב ןעבָאה ןעטסינָאילעד יד ןוא ,קעװַא ןיילַא ךיילנ זיא םיובנעגייפ .ב

 טייצ רעצרוק ַא טימ זיא רעכלעוו ,עסָאנעג ַא רָאטקַאדער סָלַא טמיטש

 .ר ע ע ב .מ ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז ,אקירעמא ןיא ןעמוקעג רעהירפ

 ןערָאװעג ?טָאלב-דנעבא, ןופ ןערָאטקַאדער יד ןענייז רעטעּפש לעסיב ַא

 .יק סניּפ דוד ןוא ןָאסּפמיפ ןאמרע ה

 יד טָאה ,גנוטיײײצ-יײטרַאּפ עשילננע יד ,"לעּפיּפ  עכילטנעכעוו יד

 -ורד רעייז ןעוועג זיא סע ל?לייוו ,ןעמונענוצ ָאי ?גנוטייצ-סקלָאפ , עשטייר

 "לעּפיּפ , ןופ רָאטקַאדער סלַא טמיטשאב ןעבָאה ןעשטייד יד ןוא ,יירעק

 עיינ א ךיילנ ןעננַאפעגנָא ךיז טָאה ןאד .ן ו ָא ט ס .י .נ עסָאנעג

 ,טדָאטש רעדעי ןופ סעיצַאזינַאנרָא ,ּפ . .ס יד ןיא גנוטלַאּפש

 ןעזָאלעגסױרַא ןָאילעד ל?עינעד טָאה ךָאו רעטרעפ רעד ףיוא טשרע
 ַא עיציזַאּפָא עיינ יד רע טָאה ןעטרָאד ןוא ?לעּפיּפ , רעמונ םענענייא ןַא

 .(טננירּפש סָאװ היח אזַא זיא ורעגנעק) "סורעגנעק , ןעבעגעג ןעמָאנ

 יד ,.ּפ .ל .ס עטלַא יד --- יירד ןערָאװעג זיא סעיצקַארּפ ייווצ יד ןופ

 ."ןעטסיסטרעוורָאפ , יד ןוא "סורעגנעק ,,-,8 ,? .ס עיינ
 ןיא תבש ןעטשרע םעד ןוא גנַאל ןעמונענ טינ טָאה "סורעגנעק , יד

 עכילנעט ענענייא ןַא טאהעג ןיוש ייז ןעבָאה רהָאי ןעבלעז ןופ רעבמעטּפעס

 -לעוו ןופ ,"גנוטייצ-סקלָאפ עשידיא , יד ןעפורענ ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטייצ

 -נעק , יד .ןערָאטקַאדער יד ןעוועג ןענייז םיובנענייפ .ב ןוא ץנַארק .פ רעכ

 ננוטייצ רעייז ןעטלַאהוצפיוא דלענ טימ ןעטָאשעג ױזַא ןעבָאה "סורענ

 -ענ ןעבָאה סורעננעק יד ."סטרעוורָאּפ, ן'רַאפ ןעטסיסטרעוורָאפ יד יו

 -יישטנא רעד ףיוא טרַאװעג טָאה ןעמ ןוא .ּפ .? .ס יד ןענייז ייז זַא ,טמיילק

 טרהיפרַאפ טָאה ןָאילעד עכלעוו ןיא ,סטרוָאק עשיטסילַאטיּפַאק יד ןופ גנוד

 םהיא ייב טע'בננ'ענוצ ןעבָאה ייז זַא ,"סורעננעק , יד ןענעג סעצָארּפ ַא

 .ּפ .ל .ס ןעמָאנ םעד

 רעגיטעט ַא ןוא .ּפ .ל .ס רעד ןיא רעבמעמ ַא ןערָאװעג עקאט גרעבסָאלש זוא םורא

 מָאה ,פאש ןיא רעטייברַא ןַא גידנעייז .ןָאונוו רעכאמקוָאלק רעד ןיא רעבמעמ

 סָאד ,טנערעלעג ךיז ,טַאהעג טייצ רָאנ טָאה רע ןעוו ,טכַאנ ןוא גָאט גרעבסָאלש

 גיטעט ןעוועג ןערהָאי עלַא יד רע זוא טייצ רעבלעו רעד ןיא .טרידוטש טסייה

 .ןַאונוו רעכַאמקוָאלק רעד ןוא ןוא .ּפ .ל .ס רעד ןוא-

 ןערַאװעג רע זיא סרעקריַָאו גניהדָאלק דעטיימאגלאמא רעד ןופ דולגטימ ַא
 ןערָאװעג טלהעוורע זיא רע ןעוו ,קיירטס-רעדוינש ןעסיורג ן'כַאנ ,1918 רהָאו ןיא

 .ןאונוי רעדיונש רענעמ רעד ןופ דראָאב טניָאשזד ןופ רעטערקעסדץנַאנופ סלַא
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 .טגנאלאב טינ יײטרַאּפ ןייק וצ ןַאד ןעבָאה ?ןעטסיסטרעוורָאפ , יד
 -ענ ןאד דָארנ טָאה סבעד .וװ ןישזדוו ,סנ א ןעפָארטעג רעבָא טָאה ָאד

 ןעמָאנ ַא טָאה רע עכלעוו ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס רענַאקירעמַא ןַא טעדנירג

 ייטראּפ ענעי ,?אקירעמַא ווָא יטרַאּפ קיטַארקָאמעד לעשָאס , יד ןעבעגנעג

 -רַאפ עויטארעּפָאָאק ןופ שינעּפעשטוצ א סעּפע גנַאפנָא ןיא טאהעגנ טָאה

 ,םעינָאלָאק עשירעמ

 גנַאפנָא ןיא טָאה ".ּפ .ד .ס, סע'סבעד ןופ גנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ יד

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןעפיצנירּפ יד טימ טמיטשעג ןעצנַאגניא טינ

 א שש טיוורו ח ק יז יי א ק ח צ י .עיטַארקַאמעדזלַאיצַאס

 -סיסטרעורָאפ , יד טימ ןעננאנעגטימ ןיא רעכלעו ,ָאדנֲָאל ריאמ

 ןעטסילַאיצַאס-"סטרעוװרָאפ, יד טרהיפעננעמאזוצ ךילדנע ןעבָאה ,"ןעט

 ןעוועג זיא סבעד .וו ןישזדוי ואוו ,"ייטראּפ קיטַארקָאמעד לעשַאס , רעד טימ

 .רערהיפ רעד

 יַאר ַא סלא טסואװַאב-טונ ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סבעד ,וו ןישזדוי

 ענייז ןיא .רעטייברא-ןהאבנעזייא יד ןופ ?עיצעּפס ,רערהיפ-ןאינוי רעלאקיד

 א ףיוא רינעשזדניא ןוא רעטייברא ןא ןעוועגנ ןיילַא סבעד זיא ןערהאי עננוי

 -ענ רע ןזיא ,רעוט-ןאינוי רענעבעגרעביא ןוא רעניהעפ רהעז א סלא .ןיערט

 רעד ןופ רערהיפ רעד ךיוא ןוא לַאנרושז-ןאינוי םעד ןופ רָאטקאדער ןערָאװ

 רעד טימ ןעדנובראפ ןעוועג טינ ןיא עכלעוו ,"ןָאינוי ייוולייר ןעקירעמַא

 ןיא ןיוש ןיא ןָאינוי ייוולייר !סבעד ,רָאביײל ווִא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא

 -רעד ןוא ,סיזַאב ןעלעירטסודניא םעד ףיוא טריזינַאגרָא ןעוועג 1898 רחָאי

 -לוּפ יד ןופ רעטייברא יד טגנַאלַאב ךיוא ןַאד ןָאינוי רענעי ןיא ןעבָאה רַאפ

 ןיא קיירטס ַא ןעכָארבעגסױא טָאה טייצ רענעי ןיא ,סרַאק גניּפילס ןַאמ

 יָאניליא ,ןאמלוּפ ןעמַאנ טימ טדָאטש רענעגייא ןייז ןיא ,ּפאש ס'נאמלוּפ .רמ ;

 -לוּפ ןענעלרָאפ ןעמוקעג זיא סבעד ןעוו ןוא ,ָאנַאקיש ןופ טייוו טינ ,טייטס

 -אב ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענָאילימ רעד טָאה ,"ןָאשיײרטיברַא , ןע'נַאמ
 -יברא וצ סָאװ טינ טָאה רע, זַא ,טרעפטנעעג ,רָאטַאטַאולּפסקע רעטמהיר
 ."ןערירט

 "ןאינוי ייוולייר ןעקירעמַא, יד טָאה קיירטס-ןאמלוּפ םעד בילוצ עקַאט
 ןענחַאבנעזייא עלַא ףיוא קיירטסלַארענעג ַא ןעפורעגסיורא 1894 רהָאי ןיא
 ןיא קיירטס רעד .,דנַאל ןופ ןעלייט ערעדנַא עגינייא ןיא ןוא טסעוװ יד ןיא
 ,םעד בילוצ ךילכעזטּפיוה ,דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא ןעראוועג טמחירַאב ךיילג
 -רע טָאה טייטס יִאניליא ןופ דלעגטלַא רָאנרעװַאג רעגידסלָאמאד רעד סָאװ
 -יזערּפ רעגידסלָאמאד רעד רעבָא ,קיירטס ןיא גנונדרא טלַאה רע זַא טרעלק
 טקישעג טָאה ,רנאלווילק רעווַארג ,ןעטַאאטש עטנינייארַאפ יד ןופ טנעד
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 קיירטס-ןהאבנעזייא רעד אוו ןעדנעגעג עלַא ןיא רעטילימ סטייטס דעטיינוו

 ןעטכירעג עטסכעה יד ןופ רעטכיר יד ןעבָאה טלָאמעד .ןעגנַאגעגנָא זיא

 ןוא "ןָאינוי ייוולייר ןעקירעמַא , רעד ןעגענ גנודיישטנא ןַא ןעבעגעגסיורא

 .סבעד .וו ןישזדוי ןענעג ךילכעזטּפיױה ,קיירטס ןופ רערהיפ עֶלַא ןענעג

 ענירעביא יד טימ סבעד .וו ןישזדוי ןוא ןעמונעג גנאפ טינ טָאה סע

 "רַאפ ןָאזירּפ ןיא ןערָאװעג טקישראפ ןענייז ןאינוי ייוולייר רעד ןופ רעוט

 .ןעגנַאגעג ןעריולרַאפ זיא קיירטס ייוו?ייר רעד ןוא ?סטרוָאק יד ןענלָאפ טינ;

 -אב ןעדַארעמַאק ענייז טימ ןעמאזוצ סבעד טָאה ,עמרוט ןיא גידנעציז

 עשיטארקָאמעדילַאיצַאס רענאקירעמַא ןַא אקירעמַא ןיא ןעדנירג וצ ןעסָאלש

 ?ןעטסיסטרעוורָאפ , יד רעכלעוו ןָא ,ייטראּפ יד ןעווענ זיא סָאד .יײטרַאּפ

 עליפ ךָאנ ,זיא 1901 רהֶאי ןיא טשרע .ןעסָאלשעגנָא רעטעּפש ךיז ןעבָאה

 .ד .ס רעד ןופ ?ןעטסיסטרעוורָאפ , ןוא "סורעגנעק , יד ןעשיווצ סעיסוקסיד

 ןעװעג זיא סָאד .סעיצקארפ עדייב ןופ גננונינייארַאפ ַא וצ ןעמוקעג ,.8ּ

 סָאד ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא "גנוטייצ-סקלָאפ עשידיא , יד יוװ םעדכָאנ

 ס'נָאילעד וצ טרעהעג .ּפ .? .ס' ןעמָאנ רעד זַא טנע'קסּפ'עג טָאה טכירעג

 רעדיוו ןעטסילַאיצַאס עשידיא יד ךיז ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא ,עיצקארפ

 -דנעבַא , סעמעוו ,ןעסָאנעג ,ּפ .7 .ס עּפורנ עניילק א רעסיוא ,ןעמוקעגנעמאזוצ

 .ןעננַאנעגרעטנוא ךיוא רעטעּפש רהָאי רַאֹּפ א טימ זיא ?טאלב

 -ייווצ םוצ טָאה עכלעוו ,"עמיטש רעטײברַא עיירפ , עשיטסיכרַאנַא יד

 רהֶאי 6-- טימ טָאה ,1899 רהָאי ןיא ןעניישרע ןעגנַאפעגנָא לָאמ ןעט

 ן'טימ גנוטייצ עשידיא עכילנעט ַא ןעבענעגסיורא ךיוא ,1906 ןיא ,רעטעּפש

 ,ןעטַאנָאמ רַאֹּפ ַא זיולב טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,"גנוטייצ-דנעווַא , ןעמָאנ

 .יק סווָא נאי .ש .ןעוועג זיא ןעגנוטייצ עדייב יד ןופ רָאטקַאדער רעד
 ןופ גנאגרעטנוא ן'כָאנ ,רעטעּפש טָאה ,ּפ ,? .ס עיצקעס עשידיא יד

 ."רעטייברא רעד, ,גנוטייצ עכילטנעכעוו ַא ןעבעגעגסױורָא ,?טאלב-דנעבא,

 יקסניּפ דוד ,גרעבסָאלש .י ןעוועג ןענייז גנוטייצ רעד ןופ ןערָאטקַאדער יד

 עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה 1904 רהָאי ןיא .ווָארדנַאסקעלַא םייח ןוא

 -רעטיײברַא יד, ,גנוטייצ עכילטנעכעוו ַא ןעבעגעגסיורַא ןעטפַאשקרעוװענ

 ,טייצ ןעטַאנָאמ 4 א זיולב טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,?טלעוו

 זיא עכלעוו ,שידיא ןיא גנוטייצ-רעטייברַא עשיטסילַאיצַאס עניצנייא יד

 ןיא ,סנָאינוי עשידיא ןעדנירג ןעפלָאהעג גנידנעטש טָאה ןוא ןעסקאוועג

 ,"סטרעוורָאפ , רעד ןעוועג

 רעדיוו זיא 1000 רהָאי ןיא ןעטפאשקרעוועג יד ןופ ןעלהַאװ עיינ יד ייב

 ןוא .ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש רעד ראטערקעס סלַא ןערָאװעג טלהעוורע

 טימ ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ רעטערטרַאפ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז ךיילג
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 "םַאשרעּפרעק עדייב ןוא ,"סדיירט דעטיירעדעפ ורביח , יד ןופ רעטערטראפ

 -רַאפ יד, ןעמָאנ ןעטלַא םעד רעטנוא טגנינייארַאפ קירוצ ךיז ןעבָאה ןעט
 -רַאֿפ רעזיד ןיא סנָאינוי להָאצ יד ."ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייא

 -עּפש ןעטַאנָאמ 9 טימ .91 סלָאמאד ןעוועג זיא טפַאשרעּפרעק רעטנינייא
 סע לייוו ,רעטערקעס סלַא טרינגיזער ךיא בָאה ,1901 רעבָאטקָא ןיא ,רעט
 טזומענ גָאטייב בָאה ךיא) טײברַא יד ןָאט וצ רעווש ןעוועג רימ רַאפ זיא

 .(ןעבעל ַא ןעכַאמ ןענעק וצ ידכ ,ואוושרעדנַא ץענרע ןעטײברַא

 -פַאשקרעװעג יד ןופ רעטערקעס סלַא ןערָאװעג טלהעוורע זיא סלָאמעד

 טימ ,ןָאינוי עכַאמ סטנעּפ-ינ רעד ןופ טַאנעלעד ַא ,ַא מ פיל? .ב א ןעט

 (,לעטיּפַאק רעדנַא ןַא ןיא םהיא ןענעוו דחעמ) .ךָאו ַא 98 ןופ טלאהענ א

 ןעועג ןעטפאשקרעוועג יד ייב ןענייז טייצ רעד ןופ ףױלרַאפ ןיא רעבָא

 ךָאו א ראלַאד 6 ןופ טלַאהעג ַא טימ לָאמַא טימ ןעראטערקעס ייווצ וצ

 ןעוועג ןענייז עדָאירעּפ רענעי ןיא ןעראטערקעס ערעדנַא יד .רערעדעי

 ,עירול .מ ,ןאינוי סרעקיימ טסייוו סידייל רעד ןופ ןָאסלעקיימ .ס
 -נעלדירפ סקַאמ לָאמא ךָאנ ןוא ,ןאינוי רעקעב רעד ןֹופ טאנעלעד ַא

 ןעטפאשסרעוועג יד ןיא ןענייז 1906 זיב 1901 ןופ עדָאירעּפ רעד ןיא ,ר ע ד

 ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סלָאמאד .סנָאינוי עשידיא 28 ַא ןעטָארטראפ ןעוועג

 ,(.וו .וו .א) דלריאוו יהד ווָא סרעקריָאו ?עירטסָאדניא יד ןופ גנונעוואב יד

 .ךאווש רהעז ןעווענ טייצ רענעי וצ ןענייז סנָאינוי עשידיא יד

 -קעס סלַא ןערָאװעג טלהעוורע זיא ,ילוי טַאנָאמ ןיא ,1906 רהָאי ןיא
 ן| יי ּפ ס ק ַא מ ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ רעטער
 ןעטפַאשקרעװעגנ יד טָאה סלָאמאד .(רעטעּפש םהיא ןעגעוו ךילרהיפסיוא)
 ,טייברא רעד וצ גיטכיט ןעמונעג ךיז טָאה ןייּפ סקַאמ .סנָאינוי 26 טָאהעג
 1907 ןיא רעבָא ,סנָאינוי עיינ טריזינַאנרָא ,ןעצנערעפנָאק ןעפורעג טָאה רע
 .ןעדָאװעג טריזילַארַאּפ ןיא סעלַא ןוא סיזירק רעסיורנ ַא ןעמווקעגנָא זיא
 ןייּפ .ןעטייצ עטסרעווש יד טכַאמענכרוד ןעבָאה סנאינוי עשידיא יד ךיוא
 ןעוו ןוא ,טייצ רהֶאי יירד טקנוּפ ,1909 ילוי זיב רעטערקעס ןעבילברַאפ זיא
 ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ ראטערקעס ןופ טמַא םעד ןעזָאלרַאפ טָאה רע

 8,000 א טימ סנָאינוי עשידיא 41 ןעוועג ןעטפַאשקרעװעג יד ןיא ןענייז
 ,רעדילנטימ

 ,סיזירק רעכילקערש ַא ןעמוקעגנָא 1907 רהֶָאי ןיא זיא ,טגָאזעג ןיוש יו
 ןערָאװעג ןענייז סנָאינוי עשידיא עֶלַא .טייקגיזָאלסטייברא עכילקערש ַא
 -םילנעמ ןייק ןעוועג טינ זיא ןעריזינַאנרָא וצ סנָאינוי עיינ ; טכַאװשעגּפָא
 ,רעביארָאפ ןעוועג ןיוש זיא סיזירק רעד ןעוו ,1909 רהֶאי ןיא טשרע .םייק
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 יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע .גנובעלפיוא עניטכיר ַא ןעביֹוהעגנָא ךיז טָאה
 ,אקירעמא ןיא גנונעוואב-רעטייברַא רעשידיא רעד ןופ עדָאירעּפ ע'תמא

 ןַאד ןיב ךיא ?ייוו ,טייצ רעסיורג רענעי רַאפ תודע ןא ןייז ןעק ךיא
 ןוא ןעטפאשקרעוועג יד ןופ רעטערקעס סלַא ןערָאװעג טלהעוורע לָאמַא ךָאנ
 עשידיא יד ןופ לעקניוו ןעדעי ןיא ןעקוקוצניירא טייקכילגעמ ַא טַאהעג בָאה
 ,סדיירט

 1009 רהֶאי ןיא טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד
 -ענ זיא סע .ןאיני סרעכַאמ טסייו סידייל יד םריזינַאנרָא |

 ןענייז רעכַאמ טסייוו דנעזיוט ןהעצטכא .קיירטס לארענעג ַא ֹוצ ןעמוק
 -עג ןיא ךס א ןענױצרַאפ ךיז טָאה קיירטס רעד קיירטס ןיא ןעוועג
 ,רעּפעש יד ןיא ןעגנוגנידַאב-סטייברא וצ ךייש זיא סאוו ,ןערָאװעג ןענואוו

 רָאּפ א .דיירט ןיא ןאינוי עסיורג א ןעוועגנ זיא רעבָא סניווװעג-טּפיױה רעד

 ַא טימ סנאינוי 60 טלהעצענ ןעטפַאשקרעװעג יד םָאה רעטעּפש טַאנָאמ
 .דנעזיוט גילדנהעצ רֶאּפ א ןופ טפשארעדילנטימ

 קיירטס ל?ארענעג רעסיורג רעד ןעמוקענ זיא ,1910 ,ילוי טאנָאמ ןיא

 סנָאינוי 89 טַאהעג דלאב טָאה ןעטמַאשקרעוװעג יד .,רעכַאמקוָאלק יד ןופ
 .דנעזיוט טרעדנוה םורא ןופ טפַאשרעדילנטימ ַא טימ

 רעכַאמ טריוקס ןוא קוָאלק יד ןוא רעטײברַא טסייוו סידייל יד רעדייא
 -ענ סרעקעב עשידיא יד ןעבָאה ,סקיירטס עסיורנ ערעייז טַאהעג ןעבָאה
 טלהעצעג ןעבָאה סלאקַאל 6 ערעייז ןוא ,קיירטס םעניײמעגלַא ןַא ןענואוו
 ,רעדילנטיפמ 0

 ןופ ףליה רעד טימ ןערָאװעג טרהיפעגנָא ןענייז סקיירטס עסיורג עלַא
 ,ןעטפאשקרעוועג יד

 -ַאנרַא ןוא רעקיירטס יד ֹוצ רענדער טקישעג טָאה ןעטפַאשקרעוװעג יד
 .רעקיירטס יד רַאפ טנער ןוא זייּפש ןעגרָאזאב וצ ןעטעטימָאק-ספליה טריזינ

 טעמכ רעטיײברַא יד ןופ תוריכש יד ןענייז סקיירטס ענענואוועג יד ךרוד
 ןערָאװעג טצריקראפ ןענייז ןעדנוטש-סטייברא יד ; ןערָאװעג טלעּפַאדראפ
 ,רעטייוו ןוא רעטייוו ןעגנַאנעג סָאד זיא ױזַא .ךָאו א 82 ףיוא 00 ןופ

 ,סדיירט קוָאלק ןוא סדיירט טסייוו יד ךָאנ ,דיירט רעסיורג רעטסקענ רעד
 -ַאגרָא ןעפלָאהעג טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייארַאפ יד ןעכלעוו
 יד .דיירט (רעטופ) רָאפ רעד -- 1912 רהְאי ןיא ןעװעג זיא ,ןעריזינ
 סיירטס רעד .קיירטס לַארענעג א ןענואוועג רהָאי םענעי ןיא ןעבָאה רעירָאפ
 .רעדילגטימ 12,000 ןופ ןָאינוי ַא טכארבעג טָאה

 ןעסיורג ַא ףיוא ןעריזינַאגרָא וצ גנונעוואב עסיורג יד ןערָאװעג זיא ןַאד
 ןיא .סרעקריאו גניהדָאלק ןערדלישט ןוא רעדיינש-רענעמ יד רעגייטש



 191 אקורעמא ןוא סנַאונוו עשודוא

 דנעזיוט טרעדנוה םורא קיירטס לארענעג ַא ןיא סיורא ןענייז 1913 ראונאי

 -עג ןעטפאשקרעוועג יד טָאה קיירטס םעד ןיא .,ןעכַאפ עזיד ןופ רעטייברַא

 -ענ ןענואוועג ןייוולייט זיא קיירטס רעד ,?יײטנַא ןעטפאהבעל ַא ןעמונ

 -רַאפ ךס ַא טימ ןָאינוי עניזיר ַא ןעבילברַאפ סלַאפנעדעי זיא סע ,ןערָאװ

 .רעּפעש יד ןיא ןעננוגנידאב-סטייברַא עטרעטכייל

 ַא ןערהיפ ןעפלָאהעג ןעטפאשקרעוועג יד טָאה ,1913 ,רחָאי ןעבלעז ןיא

 -עוַאב א טציטשעג טָאה ןוא "סרעטנייּפ ןָאשיײרעטלָא , 8,000 ןופ קיירטס

 קיירטס א טאהענ ןעבָאה ייז .רעטייברא סדונ טייהוו יד ןעריזינַא;ורָא וצ ננונ

 -רעטייברַא רעשידיא רעזנוא ןיא ױזַא זיא סע ,ןענואוועג קיירטס םעד ןוא

 יד ,רעדילנטימ דנעזױט טכַא םורא ןופ ןאינוי ַא ןעמוקענוצ גנוגעװַאב

 -אב ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .עטריזינַאקירעמַא להָאצ עטסערג

 ךיירט-טסייו רעצנאנ רעד ,ןָאינוי רעכַאמ טסייוו יד ןערָאװעג טניטסעפ

 עדָאירעּפ עיינ ץנאנ ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע .,ןערָאװעג טריזינַאנרָא זיא

 ײלרעלַא ,"ןעלָאקָאטָארּפ , ײלרעלַא :ןעבעלךןָאינוי דיירט ןעשידיא ם'ניא

 ,סדראָאב ןָאשײרטיברַא ענעדיישראפ ןופ ןעננושטייט טימ ,סטנעמירגַא

 טעדנירגעג רָאנ טינ ןעבָאה עקירעמַא ןופ ןעטסילַאיצַאס עשידיא יד
 -ַאשעג ךיוא ןעבָאה ייז רָאנ ,נניר רעטייברא םעד ןוא סנאינוי עשידיא יד

 -ָאס עשידיא יד ןעווענ ןענייז סָאד .עקירעמא ןיא רוטלוק עשידיא יד ןעפ

 רעד ןופ רעטייברַאטימ עניטעט ןוא רערושטקעל ,רעביירש עשיטסילַאיצ

 רעייז ךרוד ןעבָאה סאוו ,גנונעװַאב ןאינוי דיירט ןוא רעשיטסילאיצַאס

 ייב טלעקיוטנע טייברא-סננורהעלקפיוא רעכילדימרענוא רענירהאידננַאל

 -עלטסניק ַא ראפ ,עסערּפ רערעסעב א ראפ קַאמשענ ַא ןעסַאמ עטיירב יד

 -טּפיוה ןוא ,רעטעַאט ןעשידיא םענרעדָאמ א רַאפ ןוא רוטארעטיל רעשיר

 .סנאינוי עשידיא עדנעריטסיזקע עַלַא ןעפַאשענ ייז ןעבָאה ךילכעז

 ןופ ןוא גנונעװַאב רעטיײברַא רעשידיא רעד ןופ גנודנירג רעד רַאפ
 ןייק ןעוועג טינ עקירעמַא ןיא זיא עסערּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד
 -ָארטעג טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד .רוטַארעטיל רעשידיא ןייק ןופ ןמס
 ןעננוטייצ עשידיא יד ,ןַאנַאלַאב ןעכַאפנייא ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןענ
 ןעמ רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש יד וליפא .קזוח ןופ םינּפ ַא טַאהעג ןעבָאה
 -יא ןיא טדערעג ןוא ןעננוטייצ עשידיא יד ןיא ןעבירשעג ןַאד זיב טָאה
 ןופ שַאמ-שימ ַא סעּפע רָאנ ,שידיא םינ ןעוװענ זיא ,רעטַאעט ןעשיד
 -ננע ןעטעשטעילַאקוצ ןופ ןוא הצילמ רעשינלטב ,שטייד רעירַאװלַאק
 | ,שיל

 רעד ןופ טקודָארּפ ַא זיא עקירעמַא ןופ רוטלוק עשידיא עצנַאנ יד
 ןופ סולפנייא ןעניטכעמ םעד רעטנוא .גנֹוגעװַאב רעטיײברַא רעשידיא
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 -םייג ,רעשימָאנָאקע רעצנַאג רעד טָאה גנוגעװַאב-רעטייברַא רעשידיא רעד

 -עמא ןיא ןעסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ ןעבעל רעלערוטלוק ןוא רעניט

 .ןהעזסיוא רעדנַא ץנַאג ַא ןעמוקַאב עקיר
 -קרעוועג עשידיא עטגינייארַאפ יד טָאה ,1914 ,ראונאי טַאנָאמ ןיא

 םורא ןֹופ טפאשרעדילנטימ א טימ סנָאינוי 107 ךיז ייב טַאהענ ןעטפַאש

 רעד ןעגעװ ןעטייהלעצנייא רהעמ) .רעטייברא דנעזיוט טרעדנוה ייווצ

 ,רעירָאפ ,רעכאמ קואלק ,סטסייווסידייל ןופ סנאינוי ןופ גנודנירג

 -ַאב יד ןענגעוו ךאלטיּפַאק עגידרעטייוו יד ןיא ,סרעטנייּפ ,רעדיינש-רענעמ

 ,סדיירט ערעדנוז



 "עוַאב רעטײברַא רעשיריא רעד ןופ ןערהַאי עטשרע יד
 .איפלעדאליפ ןיא גנונ

 -גונוואראפ ַא איפלעדאלופ ןיא טעדנורגעג רחָאי ןעט-1800 ןיא ןעבָאה ריס יוזַא יוװ
 ,םוליג ןוא ןיקטעמאז ,ןַאהַאק .בא ןופ טסערא רעד --- .ןעטפַאשקרעוועג עשודוא עמ

 ןויז ראפ ןָאזורּפ גנוסנעמאומ ןוא רהָאו ַא ףיוא ןעראוועג טקושרַאפ זוא רעכלעוו

 יד -- .ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא ןעניוז עכלעוו ,ןעגניטומ "עגידרעוופ , --- .טיוקגיטעט

 .אופלעדַאלופ ןיא רעטייברא עשידוא ןופ סנאינוו עטשרע יוד ןוא סקיורטס עטשרע

 עשיריא עטנינייאראפ יד יו םעדכָאנ ,1890 רחָאי ןיא ןעוועג זיא םָאד

 גיסיירד ןוא סקעז טָאהעג ןיוש ןעבָאה קרָאי וינ ןופ ןעטפַאשקרעװעג

 ןיא "?נגנוטייצ רעטייברא, יד טאהענ ךיוא ןַאד ןיוש ןעבָאה רימ .סנָאינוי

 ,קרָאי וינ

 -ַאב קרָאי ןינ ןופ ןעטסילאיצַאס עשידיא יד ןעבָאה רחָאי םענעי ןיא

 .איפלעדאליפ ןיא ןעסָאנעג עשידיא יד ןעפלעה וצ ןעסָאלש

 קרַאטש ןעוועג ןעסַאמ עשידיא יד ןעשיווצ ןאד זיא איפלעדאליפ ןיא

 -ָאה עיפלעדַאליפ ןיא ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד .םזיכרַאנַא רעד רעלוּפָאּפ

 ןיא ןעטארקַאמעד-לאיצַאס עשידיא .רענדער עשידיא ךס ַא טאהעג ןעב

 ןעבָאה רענדער ןייק .עלעפייה ןיילק א זיולב ןעוװעג ןענייז איפלעדַאליפ

 -איצַאס עשידיא ןעגנערב ןענעלפ ייז רָאנ ,טַאהעג טינ איפלעדאליפ ןיא ייז

 -איצאק רעקראי ןינ יד ןעבָאה רַאפרעד .קראי וינ ןופ רענדער עשיטסיל

 וצ זיא רעכלעוו ,ןע'ןיקטעמַאז .מ עסָאנעג ןעקיש וצ ןעסָאלשַאב ןעטסיל
 עשיטסילאיצַאס עשידיא עטסעב ערעזנוא ןופ רענייא ןעוועג םייצ רענעי

 וצ ,עיפלעדאליפ ןיא ןעצעזַאב טייצ א רַאפ ךיז לָאז רע זא ,סרָאטַאטינַא

 .ננונעוואב עשיטסילאיצַאס עשידיא א טרָאד ןעפאש ןעמלעה

 ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ראטערקעס טלא
 ןייק ןערהָאפעג ןע'ןיקטעמאז עסָאנעג טימ ןעמַאזוצ ךיא ןיב ,קרָאי וינ ןופ
 .ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ ַא ןעטרָאד ןעדנירג וצ איפלעדאליפ

 עהייר א ןעראוועג טרישזנַארא ןאד איפלעדאליפ ןיא םעד בילוצ ןזיא סע

 רימ ןוא .ןענניטימ ןָאינוי ךיוא ןוא ןעגנולמאזראפנעסַאמ-םנָאיצַאטיגַא

198 
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 טלָאזעג עבָאה עכלעוו ןענניטימ עלא יד ייב ןייז טפראדעגנ ןעבָאה עדייב

 .גָאטנוז ןוא תבש ,גָאטיירפ ,טייצ נעט יירד ןיא ןעמוקרָאפ

 טריטסיזקע עיפלעדאליפ ןיא ןאד ןעבָאה ,קנעדענ ךיא ?יפיוו ףיוא

 רעכַאמ טעקעשוד ,רעדיינש ןופ סנאינוי עניילק עשידיא ריפ-יירד ַא זיולב

 : ,רעטייברא סטנעּפיינ ןוא
 ,ןיקטעמַאז ןוא ךיא ,רימ ןענייז ,1890 רעבמעצעד ,גָאטייב נָאטיירפ ַא

 -סיד ךיז ןעשיווצ ןעבָאה רימ ןוא ,עיפלעדאליפ ךָאנ ןיירט ן'פיוא ןערהָאפעג

 -ַאליפ ןיא ןעגנַאפנָא ןעלָאז ,ןעטַארקַאמעד-לַאיצַאס ,רימ יוזא יו טריטוק

 ,סולש םוצ ןעמוקעג ןענייז ריס .לאעדיא רעזנוא ןעטיירּפשראפ עיפלעד

 ןעריזינַאנרַא טשרע וצ רעטייברַא עשידיא יד ןעפלעה ןעפראד רימ זַא

 רעזנוא טעו טלָאמעד ןוא ,קראי וינ ןיא ןָאטענ סע ןעבָאה רימ יו ,סנאינוי

 ,ךיירגלָאפרע ןייז רעכיז עיצַאטיגַא עשַיטסילַאיצַאס

 םייב .עיפלעדַאליפ ןיא ןעמוקעננָא רימ ןענייז טכַאנרַאפ 8 רעניײזַא

 ןעמוקעג זנוא ןענייז עכלעוו ןעסָאנעג רֶאֹּפ א ןעפָארטענ רימ ןעבָאה ַאּפיד

 -ַאליפ ןענידסלאמאד םעד ןיא רַאק ן'טימ קעװַא ןענייז רימ ןוא ,ןענעגענַאב
 -4 רעד ףיוא ץענרע ,דיַאס-חטואפ רעד ףיוא ,?לטארַאװק ןעשידיא רעיפלעד

 רעכילטפַאשנעסַאנעג ַא ןיא ןיירַא ןענייז ןוא ,טירטס רעט-9 רעדָא רעט

 עדנוטש ַא טכַארברַאפ ,רעּפַאפ ןעסענעג ןעטרָאד ןעבָאה ריס .עינרַאצעביק

 קירעג ןיא ןעוועג ןיא סָאד .לָאה ןיא קעװַא רעהכָאנ ןוא ןעסָאנעג יד טימ

 -עג רימ ןעבָאה ןע'ניקטעמאז .?הוש עשידיא ַא טרָאד זיא טציא .טירטס

 םעד טרירָאקעד ןעבָאה עטימָאק ַא טימ ךיא ןוא ,עינרַאצעביק ןיא ןעזָאל

 רעקראי וינ יד עכלעוו ,ןעטפירשפיוא יד טימ ןוא רעדנעב עטיור טימ לָאה

 רעד ןוא גנַאל ןעמונעג טינ טָאה סע .ןעבענענטימ רימ ןעבָאה ןעסָאנעג

 ,עטלַא ,ענני :ןעשנעמ טימ ןעליפנָא ןעמונעג ךיז טָאה לָאה רעסיורג

 טכארבענטימ ןעבָאה רעטייברא עגינייא סָאװ ,רעדניק רַאנָאז ןוא ןעיורפ

 קראי וינ ןיא לייוו ,ןעראוועג ןעלעפענ רהעז רימ זיא סָאד .גניטימ םוצ

 ןיא ,ָאד ןוא ,ןעננוטלַאהרעטנוא יד ייב רעדניק ןעבָאה זיולב רימ ןענעלפ

 -ימ עשיטסילאיצָאס יד וצ זייווןעילימַאפ עצנאנ ןעמ טמוק ,עיפלעדאליפ

 .ןערָאװעג טנעפערע גניטימ רענעי זיא רהוא 8 .,ןענניט
 ןערהָאי עגנוי ענייז ןיא .עדער ַא ייז רַאפ ןעטלאהעג טָאה ןיקטעמַאז

 ענייז גידנעטש טנעלפ רע ;רעייפ טימ טדערעג ןיקטעמַאז עסָאנעג טָאה

 עדער ענידסלאמאד ןייז .ןע'ףושכ'רַאפ ךאפנייא ,ןערעטסיינַאב רערעהוצ

 .ןעדירפוצ ןעוועג זיא םלוע רעד .ענעגנולעג ַא ןעוועג זיא עיפלעדאליפ ןיא

 ןעבָאה סרעפטנע ס'ןיקטעמַאז ןוא .ןענַארפ טלעטשעג ךיוא טָאה ןעמ

 סרעזיײטַאּפמיס עשיטסיכרַאנַא עליפ .גנורעטסיינַאב סיורנ ןעפורעגסיורא
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 יזא .ןענארפ טלעטשעג ןעבָאה ייז ,גניטימ םענעי ייב ןעוועג ךיוא ןענייז

 זיא םלוע רעד ןוא .,רעגייזא 12 ךָאנ זיב ןעניױצרַאפ נניטימ רעד ךיז טָאה

 -ָאס עניימ ןעטיה וצ ןעבילבעגרעביא רעבָא ןיב ךיא .קעווא ךאלעמַאּפ ךיז

 ךיא .קראי וינ ןופ טכארבעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעטפירשפיוא עשיטסילַאיצ

 -וצ ךיז םענ ןוא טסוּפ ןעראווענ זיא לָאה רעד זיב ,םיוק ךיז טרַאװרעד

 -רַא ןיימ טימ ןעראוועג גיטרַאפ ןיב ךיא ןעוו ,סנייס ענַײמ ןעביילקנעמאז

 יד זא ,קרעמאב ךיא .לָאה ןיא ןהעזעגנ טינ םענייק ןיוש ךיא בָאה ,טייב

 -וצטימ רימ ןעסענרַאפ דיירפ סיורג ןופ ןעבָאה ןעסָאנעג רֶאֹּפ רעיפלעדאליפ

 םור ַא רַאפ דלענ ענירעביא ןייק .ןעפַאלש ןהענ ףרַאד ךיא ןיהואוו ןעלייט

 -ַאליפ ןיא לייוו ,טינ רעבָא גרָאז ךיא .טַאהענ טינ ךיא בָאה ?עטָאה ַא ןיא

 -הֶאי טימ לָאמא ןיִב ךיא .גנַאל ןופ ןיוש טנאקאב ןעוועג ךיא ןיב יפלעד

 בָאה ךיא .עיפלעדאליפ ךָאנ סופוצ קראי וינ ןופ ןעננאגעג רעהירפ ןער

 ,רעכַאמ ןערַאניס סלַא דיירט ןיימ ייב טייבראעג ןיוש עיפלעדאליפ ןיא ךיוא

 םע .,ןעפָאלש וצ ץאלּפ א ןעכוו הענ ןוא קַאּפ ןיימ ריס םענ ךיא

 ךיא .ןענער א רָאנ טהענ ָאד ןוא ,רענייזא סנייא םורַא ,טעּפש ןיוש זיא

 .עטנַאקַאב עניימ ןופ רענייק ָאטינ --- ,זיוה עפַאק ןייא ןיא ןיירַא םוק

 ןעטייווצ א ןיא ףיול ךיא .,רימ ןעמ טגָאז ,"םייהַא קעװַא ןיוש ןענייז עלַא,

 זא ,סייו ךיא ,טכעלש .טינ םענייק ךיוא ןעטרָאד ףערט ןוא זיוה-עפַאק

 ץלא טרעוו ןענער רעד ןוא ,סעפַאק עלַא ךיז ןעכַאמרַאפ רעגיײזַא ייווצ

 ,רעקרַאטש

 א ךָאנ ָאד ןיא טירטס דרַאבמָאל ןיא ץעגרע זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא

 טרָאד .רימ ףיוא טסיג ןענער רעד ןוא ,ןיהַא ףיול ךיא .?עינרַאצעביק,
 יקסנאילימס סירָאמ ,עסָאנעג רעקראי וינ א ןעפָארטעג עקַאט ךיא בָאה

 .עיפלעדאליפ ןיא טײברַאעג ןַאד טָאה רעכלעוו (טיוט טצעי ןיוש זיא רע)
 ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,רעדורב ןייז וצ ןעגיטכענ ןעמונעג ךימ טָאה רע
 ךיז בָאה ךיא .ןאינוי רעדניבכוב רעד ןופ רעבמעמ א ,טסילאיצַאס א
 ,טהערפרעד תמא

 -רַאֿפ ןייא ןופ ןעפַאלענמורא נָאט ןעצנַאג א ךיא ןיב ןעגרָאס ףיוא
 ןעגניטימ ערעייז ןעטלאהענּפָא ןעבָאה סע ואוו ,רעטייווצ רעד וצ גנולמַאז
 ייז זַא ,רעטייברא יד וצ סעדער ןעטלאהעג ךיא בָאה ןעטרָאד .סנאינוי יד
 וינ ןיא ןָאטעג סע ןעבָאה רימ יו ,סגאינוי עקרַאטש ןעריזינַאגרָא ןעלָאז
 ןערָאװעג גיטרַאפ רימ ןענייז טכאנראפ תבש רעגייזא ףניפ זיב  .קרָאי
 .ןענניטימ-ןאינוי יד טימ

 -ייפ ןעשטייד ןעגידסלאמאד םעד ןיא קעװַא רימ ןענייז ןעטרָאד ןופ
 ואוו ,טירטס עט-9 דרָאנ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,םואעסייל רָאב
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 עשידיא יירד עלַא ןופ ןעטַאנעלעד ןופ גניטימ א ןעמוקענרָאפ זיא סע

 יד ןעראוועג טעדנירנעג ןיא סע ןעכלעוו ףיוא ,עיפלעדאליפ ןופ םנאינוי
 .. .עיפלעדַאליפ ןופ ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ עטשרע

 טלָאמעד זיא ,.ּפ ,7 .םס עיצקעס רעשידיא רעד ןופ טאנעלעד ַא ,גרעבנירגנ

 רעיפלעדאליפ יד ןופ רעטערקעס רעטשרע רעד סלא ןעראוועג טלחעוורע

 .ןעטמַאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ

 גניטימסַאמ ןעסיורגנ ַא ךָאנ טאהענ רימ ןעבָאה סטכאנ-וצ-תבש םענעי

 ןיא טרישזנארא ןעוועג ןיוש ןיא גניטימ רענעי .לָאה קירענ ןעבלעז ןיא

 .ןעטּפַאשקרעװענ עשידיא עטנינייאראפ רעיפלעדאליפ עיינ יד ןופ ןעמָאנ

 ."רעייפ טימ ןעטָאשעג , דנעבא םענעי טָאה ןיקטעמאז

 -ישראפ וצ גידנעהעג טכאהבראפ רימ ןעבָאה נָאט ןעֶצנַאנ א גָאטנוז

 יד ןעשיוצ טכארבראפ ריס ןעבָאה דנעווֶא ןיא .,ןעננולמאזראפ ענעד

 ,טרעצנָאק ַא ייב םואעסייל רָאבייל ןיא ייז ייב ןעסָאנעג עשטייד

 ןיא ןעבילקענרעבירַא ךיז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא טָאה ןיקטעמאז

 ןענואוועג ןעטסילאיצַאס יד ןעטרָאד ןעבָאה ףליה ןייז טימ ןוא ,עיפלעדאליפ

 -ךיירט עיינ ןעראוועג טריזינַאנרָא דלַאב ןענייז סע .סרעזיײטַאּפמיס עליפ

 רעד ןופ סעשטנערב רַאֹּפ א ךיוא יו ,רעטייברא עשידיא ןופ סנאינוי

 עשיטסילאיצַאס עשידיא רעקראי וינ ענידסלאמאד ערעזנוא ,9 .? .ס

 ןענעלפ --- םיובנענייפ ,ב ןוא רעלימ ,? ,טיווקליה .מ ,ןַאהַאק .בא ,רענדער

 .עיפלעדאליפ ןיא ןעדייר ןערהָאפ ךָאו עדעי

 עיפלעדאליפ ןיא ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא עטנינייאראפ עטשרע ענעי

 -עגפיוא ךיז טָאה טפַאשרעּפרעק יד .טייצ עצרוק ַא זיולב טריטסיזקע טָאה

 "ידיא עטנינייארַאפ עניטצעי יד .סרעוט עניטעט ןיא לעגנַאמ בילוצ טזייל

 -ענ רעטעּפש רהָאֹי ענינייא טימ זיא עיפלעדאליפ ןיא ןעטפַאשקרעוועג עש

 | .ןעראוועג טעדנירג

 -ענ ןאד קרָאי וינ ןופ ןעטסילאיצַאס עשידיא יד ייב ןיא עיפלעדאליפ

 ,ןָאשנעװנָאק עטייווצ רעזנוא ןעבָאה רימ ןוא טדָאטש גנילביל ַא ןערָאװ

 סעיצקעס עשידיא יד ןופ ,"נָאט-ייטרַאּפ , ,ןעפורג סע ןעבָאה רימ יוװ רעדָא

 רעד ןופ סעיצאזינַאגרַא ןהעצ ַא טָאהעגנ ןיוש רימ ןעבָאה ןאד) .ּפ .? .ס

 .עיפלעדַאליפ ןיא ןעטלַאהעג (דנַאל ןופ טדעטש ענעדישרַאפ ןיא יײטרַאּפ

 -אד טַאהעג ןיוש טָאה עיפלעדאליפ ןופ .ּפ .7 .ס עיצקעס עשידיא יד |

 ןענרָאמהירפ םענהעש ןייא ןיא ..סעיצקעל רַאפ לָאה םענענייא ןַא טסלָאמ

 ןופ ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ןעבירטראפ ייצילַאּפ רעיפלעדאליפ יד טָאה

 -ייז ,לָאה ןעסיורג א ןיא טרישזנַארַא ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,לָאב רופכ-םוי ַא

 -יטארקָאמעד-לאיצַאס ערעזנוא ןופ לָאה ןיא ןעמוקענ ןעטסיכרַאנַא יד ןענ
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 -רַאֿפ רעייז ןעצעזוצטרָאפ ןעטרָאד םוא עיפלעדַאליפ ןיא ןעסָאנעג עש

 .גנולמאז

 רעיפלעדאליפ יד ןופ טצעהענפיוא גידנעייז ,ייצילַאּפ רעיפלעדַאליפ יד

 ן'פיוא ךיוא לַאפרעביא ןַא ןעכַאמ טלָאװעג טָאה ,סעקאמורפ עכייר עשידיא

 לָאה ןיא גידנעמוק רעבָא .ןעטַארקָאמעד-לאיצַאס יד ייב גניטימ ןעטייווצ

 טינ םענייק ןיוש ןעטרָאד יײצילַאּפ יד טָאה ,ןעטַארקָאמעד-לאיצַאס יד .ןופ
 טרָאד ןעבָאה ייז .טגידנעעג ןעוועגנ ןיוש זיא נניטימ רעד לייוו ,ןעפָארטעג

 םעד גידנעסילשוצ ס י? י ג ר י א מ עסָאנענ רעזנוא ןעפָארטענ זיולב

 ,ס עיצקעס רעשידיא רעד ןופ עטימָאקיזיוה רעד ןיא ןעוועג זיא רע) לָאה
 ןענעג טרהיפרַאפ ןוא ן'סילינ טריטסערַא ןַאד טָאה ייצילַאּפ יד ,(.ּפ .?

 רקָאי א וצ ןערָאװעג טלייטרוארַאפ רע ןיא רעטעּפש .סעצָארּפ א םהיא

 -עגּפָא טָאה סיליג .סליּפַא ענייק ןעפלָאהעג טינ טָאה סע .סינעננעפענ

 .ןָאזירּפ גניסנעמאיַָאמ ןיא ןעטַאנָאמ 10 טעטכאמש

 ןערהַאי ענעי ןיא ךיז טָאה עיפלעדַאליפ ןופ לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא

 טנעלפ רעכלעוו ,רעּפסַאק ןעמָאנ ן'טימ ןַאמטילַאּפ רעשידיא א ןענופעג

 יד ןערעה וצ ,.ּפ .? .ס עיצקעס רעשידיא רעד ןופ ןענניטימ עֶלַא וצ ןעמוק

 .ןע'סילינ טריטסערַא ןַאד סע טָאה רע ,רענדער

 -םערַא ,רעּפסַאק ,ןַאמסילָאּפ רעגיבלעז רעד טָאה רעטעּפש טייצ ַא טימ

 ,עיפלעדַאליפ ןיא עדער ַא ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןע'ןַאהַאק .בַא טריט
 ,טיירטסישזדעמ רעד רָאנ ,ענַאלק ַא טכַארבענ ךיוא םהיא ןענעג טָאה רעּפסַאק

 ַא טימ .טיײרפַאב ךיילג ןע'ןַאהַאק עסָאנעג טָאה ,עגַאלק יד גידנערעהפסיוא
 -ייפ ,ב טריטסערא רעּפסַאק ןַאמסילָאּפ רעבלעז רעד טָאה רעטעּפש טייצ

 ַא ןיא סעצָארּפ א ןעראוועג טרחיפרַאפ זיא סע ןעמעוו ןענעג ,ןע'םיובנעג

 -פיוא טָאה רע זא ,ןעווענ ןיא םהיא ןענענ ענַאלק יד .טרואק ןערעכעה

 רעבָא םיא טָאה טכירעג רעד .?טָאייר , ַא וצ עטלעמַאזרַאפ יד טצעהעג

 .ןטכָארּפשעניירפ

 -ראעג קירוצ רהאי 40 טימ ךָאנ ןעטסילַאיצַאס יד ןעבָאה ױזַא טָא

 וצ דנַאֿפ ןופ טדעטש ערעדנַא ןיא ןוא עיפלעדַאליפ ןיא שינרענע טייב

 -יװצ ןעטײרּפשרַאפ וצ ןוא סנאינוי ןיא רעטיײברַא עשידיא יד ןעריזינַאגרָא -

 ,םזילַאיצַאס ןופ עעדיא יד ייז ןעש

 ייב קיירטס ַא ןעכָארבעגסױא עיפלעדאליפ ןיא טָאה 1890 רהָאי ןיא
 זיא ןוא טייצ ןעכאוו 18 ןעטלאהעגנַא טָאה רעכלעוו ,רעכַאמ קואלק יד
 ;ידסלאמאד יד בילוצ ןעוועג ןיא סָאד .ןעננאגעג ןעריולראפ ףוס םוצ
 טימ ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ןעשיווצ ןעגנאגעגנָא ןענייז סאוו ןעיירעקנַאצ
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 טדעטש ערעדנַא עליפ ןיא ןוא עיפלעדַאליפ ןיא ןעטַארקַאמעד-לאיצַאפ יד
 .דנַאל ןופ

 -טריוש יד עיפלעדַאליפ ןיא ןעבָאה 1890 רֶהֶאי ןופ ףױלרַאפ ןיא
 -עג ךיוא ןעבָאה רהֶאֹי םענעי ןיא .סקיירטס עהייר ַא טרהיפעגנָא רעכַאמ
 סָאװטע ןענואוװעג ןעבָאה ייז ןוא רעטייברא-רעקעב עשידיא טקיירטס

 .ןעגנוגנידַאב-סטייברא ערעסעב

 טכבַאמענברוד רעכַאמ קואלק רעיפלעדַאליפ יד ןעבָאה 1891 רחֶאי ןיא
 -סיוא ןעבָאה ןוא טנינייארַאפ ךיז ןעבָאה םיטאבעלַאב יד .טואקַאל ַא

 -ּמִא ךיז ןעלָאז ייז זא ,ייז ןופ גידנערעדָאפ ,רעטייברא עלַא ןעסָאלשעג
 -רענעמ 100 טקיירטסענ ךיוא ןעבָאה רהָאי םענעי .ןאינוי רעד ןופ ןעגָאז

 זיא דיירט רעדיילק-רענעמ םעד ןיא קיירטס רעניזָאד רעד ,רעדיינש

 -ענ ךיז טָאה רע ןוא רָאבייל ווֶא סטיינ יד ןופ ןעראוועג ןעפורעגסיורַא

 זא ,טריפענסיוא ןעבָאה עכלעוו ,רעטײברַא יד רַאפ גיז ַא םימ טגידנע

 -טימ ןאינוי רָאנ רעּפעש ערעייז ןיא ןעניטפעשַאב ןעלָאז םיטַאבעלַאב יד

 .תבש ןעדעי ןערעװ טלָאצעג ןעלָאז תוריכש יד ןוא רעדילג
 רעד ןופ טדָאטש-סטרובעג יד ןעוועג ןיא עכלעוו ,עיפלעדַאליפ ןיא

 יו רעקרַאטש ןעוועג ןעדרָא רעטייברַא רעזיד זיא ,"רָאבייל ווִא סטיינ,

 סולפנייא ןא ןענארקעג ןעדרָא רעד טָאה 1889 רהאי ןיא .ואוושרעדנַא

 ןעו ,1891 רֹהֶאי ןיא רעבָא ,עיפלעדאליפ ןיא סנאינוי עשידיא יד ףיוא

 טָאה ,"סרעקריִאװ טנעמרַאנ דעטיינוי, יד ןעראוועג טעדנירנעג זיא סע

 -ענּפָא רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןופ דנַאברַאפ רעיינ רעד

 ץפיוא ןעבָאה טלָאמעד .סנאינוי רעדיינש עשידיא יד ךיז וצ ןעניוצ

 עלא ,עיפלעדאליפ ןופ ,1 רעמונ ןאינוי סרָאלייט דעטיינוי יד ןופ סולשַאב

 טנעמרַאנ דעטייני, יד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןאינוי רעד ןופ סעשטנערב

 ."םרעקריָאוװ

 -רֶא טָאה עיפלעדאליפ ןופ ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא עטנינייאראפ יד

 יד .רעכַאמ-ךעּפַאק ןופ ןוא סרָאטײרעּפא-עזיױה ןופ סנאינוי טריזינַאנ

 רעכַאמ-ךעּפאק לענַאשענרעטניא רעד ןָא ןעסָאלשעננָא ךיז טָאה עטצעל

 עכלעוו ,ןאינוי רעכאמ קואלק יד טָאה רעטעּפש ,עקירעמַא ןופ ןאינוי

 ךיז ,ןעטסיכרַאנַא יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועג טייצ עטשרע יד זיא

 ,ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ רעיפלעדאליפ יד ןָא ןעסָאלשעננָא

 .ןעטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ןופ ןערָאװעג טרהיפעג זיא עכלעוו

 ןיא .סיזירק רעסיורג רעד ןעכָארבענסױא טָאה 1898 רהֶאי ןיא

 ןענייז ,טייקניזָאלסטיײברא עסיורג א טעוװעשובעג טָאה סיזירק ןופ םייצ

 -קרעוװענ עשידיא עטנינייארַאפ יד ךיוא ןוא סנאינוי עשידיא עלא טעמכ
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 זיא סיזירק רעד ןעוו ,1894 ןיא ,רעבָא רעטעּפש .ןעגנַאנענרעטנוא ןעטּפַאש

 -ענפיוא רעדיוו ןעטארקַאמעד-לאיצַאס רעיטלעדאליפ יד ןעבָאה ,רעבירָאפ
 קנַאד א ךילכעזטּפױה ,ןעטפאשקרעוװעג עשידיא עטגינייאראפ יד טבעל
 יקסוואכיב .ב ,.ּפ ,ל .ס עיצקעס רעד ןופ סיליג ריאמ ןופ טייקניטעט רעד

 -ירב יד ןוא ןאינוי רעכַאמ סטעקעשזד ןערדלישט רעד ןופ ָאדנאל .י ןוא

 ,ןאינוי רעכאמ:טריש רעד ןופ סנאילעבמע ש רעד

 -לעדאליפ ןופ ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטריזינַאנרָאער-יײנ יד ןיא

 רעדיינש יד ,רעכַאמ קואלק יד ןעמַארטענניירַא ךיוא ןַאד ןענייז עיפ

 .ןאינוי רעכאמ סטנעּפ-ינ יד ןוא ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ יד ,ןאינוי
 -עננָא ןאינוי רעכאמ קואלק רעיפלעדאליפ יד טָאה 1894 רהָאי ןיא

 ".ינַאּפמָאק ןוא שזדירבָארטס, עמריפ רעסיורנ רעד ןענענ קיירטס ַא םריפ
 רעכאמ קואלק רעקראי וינ רעד ראפ קיירטס יטַאּפמיס א ןעוועג ןיא סָאד
 .ןאינוי

 עג טָאה ןאינוי רעכַאמ טריוש רעקרָאי וינ יד ןעוו ,1894 רהָאי ןיא
 -ַאליפ ךָאנ טייברַא יד טקישעג םיטַאבעלַאב יד ןעבָאה ,קיירטס ַא טָאה
 ,טסַאּפעגפױא ןַאד טָאה ןאינוי רעכַאמ טריוש רעיפלעדַאליפ יד .עיפלעד
 .טייברא רעקרָאי וינ יד ןערעו טײברַאעג טינ לָאז ייז ייב זַא

 -עשזד ןערדלישט ייווצ ןעוועג עיפלעדאליפ ןיא ןענייז 1899 רהָאי ןיא
 -ייוצ יד ןוא "רָאבייל ווֶא סטיינ, יד ןופ ענייא ,סנאינוי רעכַאמ טעק
 סנאינוי עדייב יד ןעשיווצ ."סרעקריָאו טנעמרַאג דעטיינוי, יד ןופ עט
 זַא ,טייו יוזא ןעגנַאגרעד זיא סע .ףמַאק רערעטיב א ןעגנאגעגנָא זיא
 עדייב ןופ רעדילנטימ יד ןעשיווצ ןענעלשענ ןעמוקרָאפ טּפָא ןענעלפ סע
 ןאינוי רעכַאמ טעקעשזד ןערדלישט יד זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .סנָאינוי
 ןָאינוי עניצנייא יד ןעבילבעג זיא "סרעקריאוו טנעמרַאג דעטיינוי, יד ןופ
 ,עיפלעדַאליפ ןיא

 -ענ ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ רעיפלעדאליפ יד טָאה 1899 רֹהֶאי ןיא
 .תוריכש ןופ ננורעכעה ַא רַאפ קיירטס ַא ןענואוו

 ןעגענ ןייּפמַאק ַא טריפעגנָא טָאה ןָאינוי רעדיינש רעיפלעדַאליפ יד
 ןעוועג עיפלעדַאליפ ןיא זיא טייצ רענעי וצ .םעטסיס (ץיווש) גניטעווס
 -ַאל וצ טנאזטנע ךיז רעטײברַא רעדיינש יד ןעבָאה ,עימעדיּפע-ןעקָאּפ ַא
 -וניטעווס יד ןעּפַאשּפָא טינ טעװ ןעמ ואוו ,ןעקָאּפ ןעלעטש ךיז ןעז
 | ,םעטסיס

 -ַאליפ ןיא סנָאינוי עשידיא יד ןופ םייקגיטעט רעד ןענעוו רהעמ)
 -ייוו יד ןיא ןעניפעג רעזעל רעד טעװ טדעטש ערעדנַא ןיא ןוא עיפדעד
 ( .ןעלטיּפַאק עגידרעט



 גנונעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ גנַאּפנָא רעד
 .ָאנַאקיש ןיא

 לָאצ רעד טל ,ןערהָאי רע-80 יד ןיא ןיא ָאנַאקיש טדָאטש יד

 רעד ראפ ןעראוועג טכארטַאב ,טנַאמרַאפ טָאה יז סָאװ רעניואוונייא

 .עקידעמא ןיא טדָאטש רעסיורנ רעטייווצ

 -האי רע-80 יד ןיא ךָאנ ןעבָאה ָאנאקיש ןופ ןעלַאקידַאר עשידיא יד

 ,ןייארַאפ סגנודליב טראפ, א טאהענ טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ ןער

 -ָאס טגנַאלַאב ןעבָאה ןעטרָאד ,רעשיאיײטרַאּפמוא ןא ןעוועג זיא רעכלעוו

 ןעבָאה ,1891 רהָאי ןיא ,רעטעּפש .,ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטַארקַאמעד-לאיצ

 רעד ןופ עיצקעס ַא ָאנַאקיש ןיא טעדנירנעג ןעטסילאיצַאס עשידיא יד

 ,8 ,? .ס
 טעדנירנעג לָאמ ןעטירד םוצ ןיוש 1889 רהָאי ןיא זיא ָאנַאקיש ןיא

 -ָאד רעד ןופ רעדנירג יד ןעשיוצ .,ןאינוי רעכַאמקוַאלקס א ןערָאװעג

 ,יקסנינ ַאנ ןעטסילַאיצַאס יד ןעווענ ןענייז ןאינוי רעכאמקואלק רעניז

 ענעי .ןַאמ סוז ר ע טיפ ןוא ןיוו ע? ,י* ,ָא נז י ב .א

 רעכלעוו ,קיירטס ןעניטכיוו ַא טרהיפעגנָא לָאמ ןעטשרע םוצ טָאה ןָאינוי

 .קרָאי ןינ זיב שזַא ןעננולקענּפָא טָאה

 ךיז בָאה ךיא ןעכלעוו טימ ,טסילַאיצַאס רע'ָאנַאקיש רעטשרע רעד |

 ףיוא ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןַאמסוז רעטיּפ ןעוועג זיא ,קראי וינ ןיא טנעקַאב

 ןעוועג ךָאנ טלָאמעד זיא רע .1898 רֶהָאי ןיא קרָאי וינ ןיא ךוזַאב ַא

 -יא רעקרָאי וינ יד ייב ןעמונענסיוא קרַאטש טָאה רע .,רעכאמ קואלק ַא

 דיז ראפ ןעבָאה רימ זא ,ןהעזרעד ךיילנ ןעבָאה רימ .ןעטסילאיצַאס עשיד

 ןעבָאה רהָאי ןעבלעז ןיא .ןעשנעמ ןעטנענילעטניא ןעניהעפ רהעז א

 טסילאיצַאס ןעשידיא רע'ָאנאקיש ןעטייוצ א טימ טנעקאב ךיוא ךיז רימ

 ןעבָאה עסָאנעג םעד .רעכַאמ קואלק ַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,ןיוועל .י

 רעזנוא ןופ רעשזדענעמ רעד ןערעוו לָאז רע זא ,ןעדאלעננייא ךיילג רימ

 ,אנזיב .בא ןעװעג ןיא ָאנַאקיש ןופ טסַאנ רעטירד רעד .,?טַאלב-דנעבא

 -הֶאֹי רעניצניינ יד ןיא קרָאי וינ ןיא זנוא וצ ןעמוקעג ךיוא זיא רעכלעוו

 .ןאינוי רעכַאמקואלק רעקרָאי וינ רעד ןופ גנודַאלנייא רעד ףיוא ,ןער
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 קראי וינ ןיא ןעמוקעג ןיא סָאװ ,עסָאנעג רע'ָאנַאקיש רעטרעפ רעד

 ,גנונעװַאב רעטייברא רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשענ ךָאנרעד טָאה ןוא

 (=-ר ע נג נ יז ע 5 ש .ב ןעוועג זיא

 רעכַאמ קואלק רעד ןוא רעדיינש-שולּפ יד ןעבָאה ,1890 ,לירּפַא ןיא

 עכלעוו ,רעטייברא עכלעזא ,טסייה סָאד ,"טנעה , דייסניא) 2 שטנערב

 / "ענכרוד ,ָאנַאקיש ןופ ,(רעּפעש יד ןיא ןעטנַאקירבַאפ יד ייב ןעטייברא

 ןעכָאװ 8 ןעטלַאהעגנָא טָאה קיירטס רענעי .קיירטס םענעגנולענ ַא טכַאמ

 ,רעטייברא עדנעקיירטס יד ראפ ניז ַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה רע ןוא

 -םיוא םעד ףיוא ,ןַאהַאק .בא טָאה ,1890 רהָאי ןופ רעבמעצעד ןיא

 רעטיײברַא עלַא ןופ עיצַארעדעפ רעשידיא רעלאנָאיצַאנ רעד ןופ גארט

 -עמ יד טריזינַאגרָא טרָאד טָאה רע ןוא ,ָאנַאקיש טכוזַאב סעיצאזינַאנרָא

 ,ןאינוי רעדיינש-רענ

 רעכַאמ ןעּפַאק ןוא םעה הטָאלק יד טָאה ,1891 ,ינוי טָאנָאמ ןיא

 .קיירטס םעניימענלא םענעגנולעג א טרהיפענכרוד ָאנאקיש ןופ ןאינוי

 ןיא ןעטָארטענניירא סנַאינוי עשידיא ענינייא ןענייז 1905 רהֶאי ןיא

 ייז .(?וילעבָאד וילעבָאד ייא) דלריאוו יד ווָא סרעקריאוו לעירטסודניא יד
 ןענייז סנָאינוי רעדיינש עלַא .ןעבילבראפ טינ ןעטרָאד ננַאל רעבָא ןענייז

 רעטייברא יד ןוא ןאינוי רעלאנאיצאנרעטניא רעייז ןיא ןיירַא ןעכינ ןיא

 -ויפ לאנָאשענרעטניא רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה רעדיילק ןעיורפ ןופ

 .אקירעמא ווא ןאינוי סרעקריאוו טנעמרַאג סיד

 ןיא יװ טקנופ ,ָאנאקיש ןיא ךיז טָאה ןערהאי רע-90 יד ןיא ךָאנ

 -קרעוועג עשידיא עטנינייאראפ ַא טעדנירנעג עיפלעדאליפ ןיא ןוא קרָאי וינ

 :ןעוװענ ןענייז ָאנאקיש ןיא ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ רעדנירנ יד .ןעטפַאש

 .ערעדנַא ןוא דניקסיז סירָאמ ,ךאנעה .? ,רענניזעלש .ב ,ָאנזיב .בא

 -רעטנוא ןעטפַאשקרעװעג יד ןיא ןערהָאי סיזירק יד ןיא רעבָא

 "אקיש ןופ סנאינוי עשידיא יד ןעבָאה 1910 רהאי ןיא טשרע .ןעננאנעג

 .םויה דע טריטסיזקע עכלעוו ,ןעטפַאשקרעוװועג יד טריזינַאגרָא לָאמַאכָאנ ַאג

 : עיצַארַאלקעד עדנענלָאפ יד ןעמונעגנָא טָאה ןעטפאשקרעוועג עיינ יד

 -ינַאנרַא ןיא ָאנאקיש ןופ ןעטאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד,

 -ראפ וצ ןעטפערק עטנינייאראפ ךרוד ןעפלעה וצ קעווצ םעד טימ טריז

 יד ןופ ףמַאק ןעשימָאנָאקע םעד רעננירג ןעכַאמ ןוא עגַאל יד ןערעסעב

 ןעדעי ןופ ןעסערעטניא יד ןיא םורָאד זיא סע .רעטייברא עטריזינַאנרַא

 לעשיּפָאק םעד ןיא ךילרהופסווא ןענופעג רעועל רעד טעװ םהיא ןעגעוו (*
 .ןָאונוי רעכַאמקואלק רעד ןעגעוו
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 עכלעוו ןעכאזרוא יד ןערידוטש וצ ןאינוי-דיירט רעדעי ןופ ןוא ןַאמ ןאינוי
 ,סטסילקעלב ןוא סנָאשקנַאשזדניא וצ ,סטָאקיִאב וצ ,סקיירטס וצ ןערהיפ
 זיא ףמַאק רעשימָאנָאקע רעדעי זא ןעפיירגַאב ןעלָאז ייז קעווצ םעד טימ
 טַאטלוזער ַא זיא גנונעװַאב ןאינוי דיירט יד .ףמַאק רעשיטילָאּפ א ךיוא
 -רע ןייז טינ ןעק ףמַאק רעזיד ןוא ףמַאק-ןעסַאלק ןעשימָאנָאקע םעד ןופ

 ,רעטייברא עטריזינַאנרַא יד ןופ ןעסערעטניא ע'תמא יד ןיא ךיירגלָאפ
 -טּפיוה םעד טימ ,ףמאק ןעשיטילָאּפ ןיא ךיז ןענילײטַאב ייז ןעדייס
 ןערעו טרהיפעגנָא לָאז ףמַאק רעשימָאנָאקע רעד זַא ןעקריוו ןצ קעווצ
 ".טרָאטש רעדעי ןופ דנַאל ןופ רעטייברא יד ןופ ךיירניז

 ןוא סנאינוי ערענעלק עהייר ַא טריזינַאנרָא טָאה ןעטפַאשקרעװעג יד
 .ןעגנוגניראב ערעסעב רַאפ עפמעק ןוא סקיירטס ערעייז ןיא ייז ןעטלָאהעג

 טימ תוכייש ןעטקעריד ַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטייקגיטעט עזיד רעפיוא
 ןיא טנילײטַאב ךיז ןעטפַאשקרעװעג יד טָאה ,סנאינוי ענעסָאלשעגנָא יד

 ןוא רעשיטסילאיצַאס ,רעשיטסינאינוי-דיירט רעד ןופ טייקניטעט רעדעי
 וצ ןעראוועג ןעמונרעטנוא ןענייז עכלעוו ,ןעננוגעװַאב רעכילטפַאשלעזעגנ

 | .טייצ רעדעי



 .ךיירט ירענילימ ןוא ּפעק םעד ןיא סםנַאינוי יד

 .נאינוי ורענולומ ןוא רעכַאמנעּפַאק וד ןופ ןעגנואוטפיוא יד --- .רָאבייל ווװָא .פ .א רעד טומ ךוסכס רעד -- .ןאוגֹוו ירענילימ רעד ןופ ןוא דיורט ורענילימ םעד ןופ עמכושעג יד -- ."דלריָאװ יהד וװָא סרעקריאוו לעירטסָאדנוא , רעד טימ ףמאק רעד - - ."םאש ןעּפָא, ןעגעג קוורטס-לארעגעג רעד -- .דנאבראפ לאנָאשענרעטנוא רעכַאמ -ּםעק םעד ןופ ןַאשנעװנָאק-סגנודנורג יד -- 1805 רהָאו ןיא טואקאל-קיירטס רעד - . .ןאונוו רעבַאמנעּפאק רעגיטציא רעד ןופ רעדנירג עטשרע יד ןעשוווצ "ראנומ -ַאק רעוירַאּפ , א --- ."קאו רעצראווש , רעד --- .ןאינוו רעד ןופ גנאגרעטנוא רעד ןוא קוורטס לארענעג-"וולב-ולענ, רעשורָאטסיה רעד -- .188/ רהָאו ןוא סרָאטיור  -עּפא-ןעפאק ןופ ןאונוי רעטשרע רעד ןופ גנודנורג יד --- .דיורט-ןעּפאק ןיא ךיז טומ טכַארבעג טָאה ןושַאמ-וונ וד סָאװ ,עיצולָאװער יד ןוא םעטסוסיץוווש רעד ןופ גנוקעטשטנע וד -- ./םודוהַאי , עשטיוד ןופ ןעראוועג טרהופעג זוא םאוו ,4 ךהאו ןיא רעכאמנעּפאק ןופ ןאינוו עטשרע וד ןוא קוורטפ-לארענעג רעטשרע רעד

 טעדנירגעג ןיא קרָאי וינ ןופ דײרטדןעּפַאק םעד ןיא ןָאינוי עטשרע יד
 -עג ןיוש ךַאפ םעד ןיא ןעבָאה טייצ רענעי וצ ,1874 רהָאי ןיא ןעראוועג
 ןופ ןוא דנַאלשטייד ןופ ןעטנַארגימיא ,ןעדיא לָאצ עשביה ַא םייברא
 רעכַאמ-ןעּפאק רעטשרע רענעי ןופ רעדנירג יד ןעוועג סע ןענייז ייז .ןעליױוּפ
 ,קרָאי וינ ןיא ןָאינוי

 ןעלקיווטנא וצ ןעביוהעגנָא עקירעמא ןיא ךיז טָאה דיירטדןעּפַאק רעד
 טקעדטנע טָאה ןעמ אוו ,עינרָאפילַאק ןייק ןערהָאפ ןעזָאלעגקעװַא ךיז ןעב -אה ןעשנעמ ןעסַאמ עסיורג ןעוו ,"רעוויפ-דלָאנ , םעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -:ַאװַא ענעי ךיז ןעבָאה ,טלעקיװטנַא םוג ןעוועג טינ טלָאמעד ךָאנ ןענייז ןענהַאבנעזייא יד יוװ יוזא ,1849 רהָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד ,דלָאנ
 -עמא ןיא טָאה ,רעטעּפש רהְאִי ףלעוצ-העצ טימ .ןעלטיה ענעכ -וט רעדַא ענרעטופ עמעראו םימ ךילכעזטּפיוה ןוא םישובלמ עמערַאװ טימ טנערָאװַאב ,םייה רעד ןופ גידנערהַָאפסיורא ,ןעטסירויט
 רעד ןוא דרָאנ רעד ןעשיווצ גירק-רעגריב רעד ןעכָארבעגסיױא עקיר
 .סיורג רהעז ןעוועג ןעטַאדלָאס יד רַאפ ןעלטיה םרָאּפינוי ףיוא ענארפכַאנ יד זיא ,הטואס

 טייצ רענעי וצ קראי וינ ןיא דיײרט-ןעּפַאק רעד ךיז טָאה ןעגנאפעגנָא
209 
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 ןוא רענאקירעמַא) ןעיורפ רעטייברא טסייה סָאד ,עירטסודניאדזיוה ַא סלא
 ןעּפַאק ייב רעזייח-רעוו ןופ טייברא םייה א ןעמהענסיורא ןעגעלפ (עשירייא
 -ַאק ןעגיטפעשַאב זיולב רעּפעש ערעייז ןיא ןענעלפ עכלעוו ,ןעטנַאקירבַאפ
 ,(רעדיינשוצ) סרעט

 יד ןיא ךיז ייב ןעּפַאק יד ןעיינ ןענעלפ ןעיורפ רעטייברַא יד
 ?ייוו ,ןעוועג טינ ןענישאמ-היינ ןייק ךָאנ ןענייז טייצ עטשרע יד .רעזייה
 רהֶאי ןיא טשרע טעקרַאמ ןיא ןיירַא זיא .ןישַאמ- היינ עגיטכיר עטשרע יד
1, : 

 טלעדנאװראפ דיירט-ןעּפַאק רעד ןיא גירק-רענריב ןופ םייצ רעד ןיא
 רעטיײברא-ןעּפַאק יד ןעבָאה טלָאמעד .עירטסודניאיּפַאש ַא ןיא ןעראוועג
 ןַאד ןעבָאה ךילכעזטּפיוה ,ןעננוגנידַאב עניד'השק-שינ רעטנוא טייבראעג
 .תוכאלמ-לעב עטוג יד טנידראפ טוג

 -ירַא גנאל טינ ,ןעטנארגימיא ןעוועג ןענייז ייז ןופ להָאצ עטסערג יד
 ,דנַאלרייא ןוא דנאלננע ,דנַאלשטייד ןופ ענעמוקעגרעב

 ֿפעב עטוג יד ןעבָאה טרעדנוהרהָאי ןעגירָאפ ןופ ןערהאי רעד70 יד ןיא
 עסיורג ןעסייהעג טלָאמעד טָאה סָאד .ךָאו א 920 טנידרַאפ ןיוש תוכאלמ
 רהעמ טינ ןענידרַאפ ןענעלפ סדיירט ערעדנַא ןופ רעטײברַא לייוו ,תוריכש
 יד ייב טייברַאענ ןעבָאה סָאװ ,רעבָא ןעיורפ יד .ךָאו א רעלָאד 879 יו
 | .רעגינייוו ךס א ןענידרַאפ ןענעלפ ,ןעלטיה ערעגיליב

 סרעקריָאװ ירענילימ ןוא ןעּפַאק רעד ןופ עטכישענ יד , ךוב םעד ןיא
 .ַא טקורדענּפָא ןיא ,ןעטקאפ עֶלַא יד סױרַא םענ ךיא ןענַאװ ןופ ,"ןאינוי
 רהָאי ןיא ןעבָאה ןענירעטיײברַא ןעּפַאק ןעיורפ סאוו ,עיציטעּפ ַא ןופ עיּפָאק
 גנוריגער יד זַא ,םהיא גידנעטעב ,ןלָאקניל טנעדיזערּפ םעד טגנַאלרעד 9
 רָאנ ,סרָאטקארטנַאק וצ ןעלטיה עקסטַאדלָאס יד ןעכַאמ ןעבעג טינ לָאז
 ,רעטייברא יד וצ טקעריד ןעבעג סע לָאז

 ,סיזירק רעסיורג ַא ןעמוקעגנָא עקירעמַא ןיא זיא 1878 רהֶאי ןיא
 -יד ןופ ךאלטיּפַאק עטשרע יד ןיא ןעבירשעג ןיוש בָאה ךיא ןעכלעוו ןעגעוו
 טרעוו סיזירק רענעי .טײברַאענ טינ ןעמ טָאה דיירט ןייק ןיא טעמכ .ךוב ןעז
 ןיא ןעמוקעגרָאפ לָאמא זיא סאוו ,ןעטסכילקערש םעד ראפ טנעכערראפ
 -ַאפ ערעייז טימ ןעמאזוצ ,דנַאל ןופ רעטייברא עלא טעמכ .עקירעמא
 עגינייא ןעטלאהעגנָא טָאה סיזירק רעד .טרעגנוהעג ןַאד ןעבָאה ןעילימ
 ןעבָאה ,טייברא ןענייצ וצ ןעגנאפעגנָא רעדיוו ךיז טָאה סע ןעוו ןוא רהאי
 סיזירק ןופ ןערהאי יד ראפ .ןיול-רעננוה ַא רַאפ טייבראעג רעטייברא יד
 ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןעננורעסעברַאפ עלַא ןעריולרַאפ רעטייברא יד ןעבָאה
 ,1898 רהָאי םעד טייז טפמעקענסיוא טאהעגנ סנאינוי ערעייז ךרוד
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 פעסיבא טָאהעג טראפ סיזירק ןופ טייצ ןיא ןעבָאה רעכַאמ-ןעּפַאק יד
 -נַאמ-ןעּפַאק יד .גנורינער רעד ראפ טּפעק םרָאּפינוי ןעכַאמ וצ םייברא
 יד ןופ תוריכש יד טרענעלקרַאפ ליפ ױזַא ףיוא רעבָא ןעבָאה סרערושטקעפ
 -רעגנוה א רַאפ טייבראעג ןעבָאה רעכַאמ-ןעּפַאק יד ךיוא זא ,רעטייברא
 -ענ טָאה רעכאמ-ןעּפאק יד ייב זיב טייוו יוזא ןעגנאגרעד זיא סע .ןיֹול
 ןעכארבעגסױא קרָאי וינ ןיא טָאה 1874 רהאי ןיא ןוא ךלודענ יד טצַאלּפ
 .ךיירט םעד ןיא רעטשרע רעד ןעוועג ןיא רעכלעוו ,קיירטס לארענעג ַא
 (.רעהירפ ךיוא דיירט ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סקיירטס-ּפאש עניצנייא)
 -ןעּפאק 1,800 םורא טנילײטַאב ךיז ןעבָאה קיירטס ןעטשרע םענעי ןיא
 -יא סנעטסרהעמ ןעוועג ןענייז רענעמ יד .רענעמ ןוא ןעיורפ ,רעטייברא
 ןענעלפ רימ יו ,"םידוהאי עשטייד,) דנַאלשטייד ןופ ןעטנַארגימיא עשיד
 ןוא עשירייא עליפ ןעוועג ןענייז רעבָא ןעיורפ יד ןעשיווצ .(ןעפור ייז

 .ענעריובעג רענאקירעמַא ךיוא יז ,עשטייד .
 ןעועג ןענייז דיײרטדןעּפַאק ןופ ןעטנאקירבַאפ ?הָאצ עטסערג יד

 ?חָאצ עסיועג ַא ןעװעג ןיא ךיוא .ןעדיא ןוא ןעטסירק -- ןעשטייד
 ,רענאקירעמא ןוא עשירייא

 עשטייד ,סרעשיניפ יד ןעוועג ןענייז קיירטס םענעי ןופ רערהיפ יד
 וצ ןיוש ןענייז סע .טנאה םייב ןעּפאק יד ןעיינ ןעגעלפ עכלעוו ,ןעדיא
 -ישַאמ-היינ ףיוא ןעּפעטש ןענעלפ עכלעוו ,סרָאטיײרעּפא ןעוועג טייצ רענעי
 ךָאנ ןענייז סרָאטיײרעּפא יד רעבָא .,ןעּפאק ןעטראס ערעגיליב יד ןענ
 סרעקאלב יד ןעוועג ךיוא ןענייז קיירטס ןיא ,הָאצ ןיא ןיילק ןעוועג ןאד
 .ןעּפאק יד ןופ

 -1870 טייז ןאינוי א טַאהעג ןיוש ןעבָאה ןעּפאק יד ןופ סרעטַאק יד
 ןעטייברא ןעבילבראפ ייז ןענייז קיירטס ןופ ננאפנָא ןיא רעבָא .רהָאי ןעט
 יד ראפ ןעראוועג טכַארטַאב ןַאד ןענייז סרעטַאק ידי .רעּפעש יד ןיא
 ,ךיירט ןופ ןעטַארקָאטסירַא

 -ָארּפ 40 זיב 20 ןופ גנורעכעה א טרעדאפעג ןעבָאה רעקיירטס יד
 .(קיטש ןופ ןעטייברא ןעגעלפ ייז) טייברא ןופ ןעזיירּפ יד ףיוא טנעצ

 א טריזינַאנרָא רעטייברא יד ןעבָאה ,קיירטס ןיא גידנעהעגרעטנורַא
 5 ַא ר ט נ ע ס י ד , ןעכענענ ןעמָאנ א ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןאינוי
 רענעי ןופ טנעדיזערּפ רעד ." ס ר עק יימיּפ עק ווא ןָאינוי
 .רעניוו .מ -- רעטערקעפ רעד ןוא רעבָא .וו ןעוװעג זיא ןאינוי

 -ראפ א ןעטלַאהעגּפָא ןעבָאה רעּפעש עסיורג עַלַא ןופ ןעטנאקירבַאפ יד
 טסישעגסױרַא ןאינוי רעייז ךרוד ךיילג רעקיירטס יד ןעבָאה .רעטייברא ערעייז ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןעבענוצכאנ טינ ןעסָאלשַאב ןעבָאה ןוא גנולמאז
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 יו ,טדעטש ערעדנַא ןופ רעכַאמ ןעּפַאק רעדירב ערעייז וצ ףורפיוא ןַא
 .עציטש עלַארָאמ ייז ןופ גידנעגנַאלרַאפ ,,וו .ז .א ,עיפלעדאליפ ,ןָאטסָאב
 -ַאק יד .רעכילרעדירב ַא ,רעכילדניירפ ַא רהעז ןעוועג זיא רעפטנע רעד
 עלעיצנַאניפ ןעטָאבעגנָא ייז ןעבָאה טדעטש ערעדנַא יד ןופ רעכַאמ-ןעּפ
 רעטייברא עטריזינַאנרָא עליפ ןָאטעג ךיוא ןעבָאה עבלעז סָאד .עציטש
 -מיס סיורג ןעזיועגסיורא ךיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעכאפ ערעדנַא ןופ
 -ַאּפ עטסגיטכיוו יד רעבָא .רעטייברא-ןעּפַאק עדנעקיירטס יד וצ 'טַאּפ
 סרעטַאק יד טָאה ןעכיגניא סאוו ,ןעוועג זיא קיירטס םענעי ןיא גנוריס
 -ָאה סרעטאק יד .קיירטס ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז דײרטןעּפַאק ןופ ןאינוי
 ,פַאש ַא ןיא ןעטייברא ןהעג םינ לָאז ייז ןופ רענייק זא ,ןעסָאלשַאב ןעב
 -יײמ-ּפעק ווא ןָאינוי ?לארטנעס , רעד טימ טלעטעסעג טינ טָאה רעכלעוו
 .ןָאט טנעסעג טשינראג ןעטנאקירבַאפ יד ןעבָאה סרעטַאק יד ןחֶא ."סרעק
 זיב ,ןָאינוי רעד ןופ רעהעטשרָאפ טימ ןערירעפנַאק ןעגנאפעגנָא ןעבָאה ייז
 ַא ןעגָארקעג ןעבָאה רעטייברא יד .ןעראוועג טלעטעסעג זיא קיירטס רעד
 ,תוריכש ערעייז ףיוא טנעצָארּפ 19 ןופ גנורעכעה

 עכלעוו ,סרעשיניפ יד ןעבָאה רעבָא רעטעּפש רהָאי בלַאה ַא טימ
 סָאװ וצ ,ןעוועג בשימ ךיז ,ךאפ ןופ תוכאלמ-לעב טּפיוה יד ןעוועג ןענייז
 ? ןענואוועג ןיוש ךָאד ןעמ טָאה קיירטס םעד זא ,ןאינוי א ייז ןעפראד
 -בעלסיב ,"סרעקיימ-ּפעק ווָא ןָאינוי ?ארטנעס , יד ,ןאינוי עטשרע ענעי זיא
 יד .ןעבילברַאפ רעבָא זיא ןָאינוי סרעטַאק יד ,ןעגנאנענרעטנוא זייוו
 שטָאב ,ןאינוי רעייז ןופ טרעו םעד טצאשעגּפָא רהעמ ןעבָאה סרעטַאק
 רעניטעט?הָאװ א יו רהעמ טינ ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא ןאינוי רעייז
 .טיונ ןופ טייצ ןיא סרעבמעמ יד ראפ ןייארַאפ

 -רַא עסיורג א טשרעהענ ץלא דנַאל ןיא ךָאנ טָאה םייצ רענעי וצ
 ןעּפאק ןיא ןוא רעבירָאפ ןעוועג טינ ךָאנ זיא םיזירק רעד ,טייקגיזָאלסטיײב
 זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .קעלס רעכילקערש א ןעראוועג זיא דיירט
 -ארּפ ןעמונעג טָאה ןעמ .ןעראוועג טכַאפנייאראפ ןעּפַאק ןופ ןעכאמ סָאד
 ןעבָאה ןעטנאקירבַאפ יד .רעהירפ יו ןעּפאק עטוג עכלעזַא טינ ןעריצוד
 סרעשיניפ יד זא יוזא ,ןעזײרּפ יד ןופ ןעסיײררעטנורַא רעדיוװ ןעמונעג
 -רא יד ךיז ןעבָאה ,ןעכַאמ וצ ןעבעל ַא הוא ןענידרַאפ טנעקעג טינ ןעבָאה
 ןעבָאה עכלעוו ,ךאלדיימ ןעמונעג ןעבָאה ןוא ,ןעבעגעג הצע ןא רעטייב
 .סנירעפלעהסיורא סלַא ייז רַאֿפ טײברַאעג

 םיטַאבעלאב-רעטייברא ערעייז ןופ טלהָאצאב ןענירק ןעגעלפ ךאלדיימ יד
 ןענעלפ ,סרעשיניפ יד ,רעקינַאכעמ יד ,ןילַא ייז .ךַאװ ַא ראלָאד 4 זיב 8 ןופ
 - ,ךָאװ א ראלָאד 7 זיב פ ןופ ןענידרַאפ טייצ רענעי וצ
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 קיירטס-לארענעג רעיינ ַא ןעכָארבענסיױא טָאה 1878 רהֶָאי ןֹופ יַאמ ןיא

 .ןעּפַאק ייב טייברא ךס ַא ןעוועג דָארנ זיא טייצ רענעי וצ ,רעכַאמ-ןעּפַאק ןופ

 ןעבָאה רעטייברא יד ןוא ,ילוי טַאנָאמ זיב טרעיודעג קיירטס רעד טָאה ךָאד

 ףיוא גנורעכעה עסיורג ַא ןענַארקעג ןעבָאה ייז ; ןענואוועג קיירטס םענעי ךיוא

 ,טייברא ןופ ןעזיירּפ יד

 יד ןופ ןעמונענוצ רעדיוו ןעטנאקידבאפ יד ןעבָאה רעטעּפש רהָאי א טימ

 ,קיירטס ןופ טייצ ןיא ןעבענענ ייז ןעבָאה ייז סָאװ ,גנורעכעה יד רעטיײברַא

 יד זַא ,ןהעזרעד ןעבָאה רעטייברא יד ןעוו .ןעוועג טינ ןַאד זיא ןָאינוי ןייק

 ,טסוניוא ןעט185 םעד ייז ןעבָאה ,תוריכש ערעייז רעדיוו ןעדיינש םיטַאבעלַאב

 -אב ןעוועג זיא עכלעוו ,ןָאינוי רעכַאמ-ןעּפַאק עטייווצ יד טעדנירנעג ,9

 ,"ןָאינוי סרעשיניפ-ּפעק יד , ןעמָאנ םעד רעטנוא טסואוו

 ןָאינוי רעטייווצ רענעי ןופ עיצוטיטסנָאק רעד ןופ ןעטקנוּפ עדנעגלָאפ יד

 -אב ןערָאט טינ לָאז רעטײברַא-ןעּפַאק ןייק (1 : שיטסירעטקאראכ רהעז ןענייז

 טינ לָאז ןעמ ןוא רעפלעהסיורַא 2 יוװ רהעמ טנַאה ןייז רעטנוא ןעניטפעש

 ;םאש ןיא ךאוו א ןעדנוטש 00 יוװ רהעמ ןעטייברא

 רעד ןופ גנודנירג רעד זיב טייברַאעג ןעבָאה סאוו רעטייברא יד (2

 ייז ,ןעטייברַא ױזַא רעטייוו ןענעמ ןעלָאז ,ןעגנוניואוו ערעייז ןיא ןָאינוי

 ןַא טגירק סע ליפיוו טייברא רהעמ ןעגירקסיורא טינ ּפאש ןופ רעבָא ןעלָאז

 ; אםונ ּפאש ןיא רעטייברַא

 טיײברַא ןייק ןעמענסיורא ןערָאט טינ םייהַא לָאז רעטייברא ןייק (8

 .ּפַאש ןייא ןופ יוז רהעמ

 ,(םעטסיס-ץיווש) םעטסיס-גניטעווס ןופ לייט א ןעוועג ןיוש זיא סָאד
 ןערהָאי רע70 יד ןיא ךָאנ ןעלקיווטנא ןעמונעג קרָאי וינ ןיא ךיז טָאה רעכלעוו
 | ,טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ

 -מַאזרַאפ יד ייב זַא ,טקנוּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא עיצוטיטסנָאק רעד ןיא
 ףיו סע רעוװ רָאנ ,שטייד ךַארּפש עלעיציפָא יד זיא ןָאינוי רעד ןופ ןעגנול
 .שילננע ןעדייר ןענעק לָאז

 סרעשיניפ ןעּפַאק , יד ,רעכַאמנעּפַאק יד ןופ ןָאינוי עטייווצ עגיזָאד יד
 ןעבָאה ייז ןעוו ,1881 ןוא 1880 ןיא ךיוא סקיירטס טרהיפעג טָאה ,"ןָאינוי
 ייב רעשיניפ ַא זַא ,ליפ ױזַא ףיוא ןעננוננידאב-סטייברא ערעסעב ןענואוועג
 .ךָאװ א ַא ראלַאד 10 זיב 9 ןופ ןענידרַאפ טנעקעג ןיוש טָאה ןעּפַאק

 יד ןעננַאפעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו רחָאי םעד ןיא דָארג ,1882 רהָאי ןיא
 אטיל ןוא ןעלוּפ ,דנַאלסור-םורד ןֹופ עיצארנימע-ןעסאמ עשידיא עסיורג
 -רַאפ יד בילוצ גנורעדנע עסיורנ ַא ןעמוקענניירא ךַאפ-ןעּפַאק םעד ןיא זיא
 -ץניליב א ןעטייברא ןעמונעג טָאה ןעמ .ןענישַאמ-היינ יד ןופ ןעגנורעסעב
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 טנַאה םייב ןעהיינ ייז ןעלָאז סרעשיניפ יד טָאטשנָא רעבָא ,ןעּפאק ןייל ער

 ןוא ,ןענישאמ-היינ ףיוא ןעּפַאק יד ןעהיינ ןעמונעג סרָאטײרעּפַא יד ןעבָאה

 ,סרעשיניפ יד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ סרָאטיײרעּפַא יד ןעבָאה זייווכאלסיב

 רהֶאי ןיא .ןָא גיבייא ןופ ןעּפַאק יד טנַאה ן'טימ ןעהיינ ןעגעלפ עכלעוו
 סרעשיניפ-ןעּפַאק 178 ןיולב ןעוועג קרָאי וינ ץנַאנ ןיא ןיוש ןענייז 4

 ןעמ ,רעהירפ רהֶאי 10 טימ דיירט ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,800 טָאטשנַא
 ץלַא רעבָא ,ןעּפַאק עדָאמ עיינ ַא ןעטייברַא רעּפעש יד ןיא ןעמונעג טָאה
 - .ןענישַאמ-היינ ףיוא

 ןעמונעג ךיז ןעבָאה סרָאטײרעּפַא-ןעּפַאק ןופ ןענייארַאפ עטשרע יד

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןערהָאי רע80 יד ןופ גנַאּפנָא ןיא ךָאנ ןערימרָאפ
 .ןָאינוי א ןופ טרעו םעד ןענַאטשראפ ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,סרעשיניפ יד
 רעפעש-ןעּפַאק יד ןיא סרעשיניפ להָאצ רעד ןופ גנורעדנימרַאפ רעד םימ

 -עטניא רהעמ ןעמונעג ךיז ןערהָאי רע80 יד ןיא סרעטַאק-ןעּפַאק יד ןעבָאה

 ןעטלאהפיוא ןענעק וצ ידכ ,דיירט ןופ סעשטנערב ענירעביא יד טימ ןעריסער

 -נעל ַא ראפ ךָאנ רעבָא ןענייז סרעטַאק יד ,ןעגנוגנידאב-סטייברַא ערעייז

 -טפאשניימעג יד .,דיירט ןופ ןעטַארקָאטסירַא יד ןעבילברַאפ טייצ רערעג

 ,טרהיפעג ןעבָאה ךַאפ ןופ סעשטנערב עלַא סָאװ ,רעבָא ,טקיירטס עכיל

 ,ריירט ןופ סעשטנערב ערעדנַא יד וצ טכארבעג רעטנהענ סרעטאק יד ןעבָאה

 גנוגעוואב עסיורג ַא ןעגנַאגעגנָא קרָאי וינ ןיא ןיא 1886 רהָאי ןיא יוװ ױזַא

 יד ןופ וויטאיציניא רעד ךרוד זיא ,גָאט-סטייברא ןעדנוטש-טכַא ןַא רַאפ

 ןוא ?רָאבייל ווָא םטיינ, יד וצ טננאלאב ןעבָאה עכלעוו ,סרעטַאקךןעּפַאק

 א ןערָאװעג ןעפאשענ רעדיוו ,ןָאינוי רָאבייל לַארטנעס רעקרָאי וינ רעד

 סרָאטײרעּפַא יד ,דײרט-ןעּפַאק ןופ ןענייווצ עלַא ןופ עוויטוקעזקע טניֵאשזד

 עלַא ןופ רעטײברַא יד ןופ גנוגינייארַאפ ענעי ךיוא רעבָא .טנעכערעגניירא

 -נוטש-8 רעד ?ייוו ,ןעטלַאהעגנָא גנַאל טינ טָאה דיירט-ןעּפַאק ןופ ןענייווצ

 .ןערָאװעג ןענואוועג טינ טלָאמעד זיא גָאט-סטיײברַא רעניד

 עסיורג יד ןעמוקנָא ןעמונענ ןעבָאה ,רהָאי 1880 ןיא ,טייצ רענעי ןיא

 להָאצ עשביה א ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ .ןעטנארנימיא עשידיא ןעסַאמ

 -אד יד ןופ להָאצ עסיוועג א ןעבָאה םעד רעסיוא .,רענשזריק עשימייה

 סרָאטײרעּפַא רַאפ ָאד טנערעלענסיוא ךיז ןעטנארנימיא עשידיא עגידסלָאמ
 -סור ןופ ןעטנארנימיא עשידיא ענעמוקענרעבירַא-ינ עזיד .ןעּפאק ייב
 רעדנַא ץנַאג 6 טלעטשעגנרָאפ ןיוש ךיז טימ ןעבָאה אטיל ןוא ןעליוּפ ,דנַאל

 עשביה ץנאג ַא .דנַאלשטייד ןופ סרעשיניפ-ןעּפַאק עטלַא יד יווװ טנעמעלע

 ךיירט-ןעּפַאק ןיא טײברַאעג ןעבָאה סָאװ ,ןעטנארנימיא עיינ יד ןופ ?להָאצ
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 עטשרע יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועג ןיוש ןענייז ,סרָאטײרעּפַא סלא

 .ןערהָאי רע80 יד ןופ ןעלַאקידַאר עשידיא-שיסור

 -ייא רעייז םעדנירגעג סרָאטײרעּפַא-ןעּפַאק יד ןעבָאה 1887 רהֶאי ןיא

 רעמונ ןאינוי סרָאטײרעּפָא טעה הטָאלק יד, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןאינוי ענעג

 רעכלעוו ןהֶא ,ךיז רַאפ ןָאינוי ?טנעדנעּפעדניא, ןַא ןעוועג ןיא סָאד .1

 -נירג יד .ןעטפאשרעּפרעק-רעטייברא ערעדנא טימ גנודניבראפ זיא טינ

 ןוא "םידוהַאימ עשטייד יד ןעועג ץלַא ךָאנ ןענייז ןָאינוי רעד ןופ רעד

 עשידיא עשיווטיל ןוא עשיליוּפ ,עשיסור יד ןופ טנעמעלע רעיינ רעד טינ

 | .ריירט ןיא ןעמוקענניירא טייצ רענעי וצ ןענייז עכלעוו ,ןעטנארגימיא

 עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ רעטערקעס סלַא ,ױזַא יו קנעדעג ךיא

 רעלַארטנעצ רעזיד ןופ גנודנירג רעד ךָאנ ךיילג ךיא בָאה ,ןעטפַאשקרעוװעג

 ןעריסערעטניא ןעמונעג ךיז ,רהָאי ןעט1888 ןופ עדנע ןיא ,טפַאשרעּפרעק

 רעד ןיא ןָאינֹוי עניזָאד יד ןעהיצניירא ןעק ןעמ ױזַא יו ענַארפ רעד טימ

 ןייק ןופ ןעבָאה ןָאינוי רענעי ןופ רעבָא רערהיפ יד .גנונעוואב רעניימעגלַא

 -ָאק א ןעו ןוא .ןעסיוו טלָאװעג טינ סנַאינוי ערעדנא טימ גנוגינייארַאפ

 -ָאק רעד ייז ןעבָאה ,גניטימ א ןערעייז וצ ןעמוקעג זיא .ג .א .ם יד ןופ עטימ

 .ןעזָאלעגניירא טינ עטימ

 רעד ןעוו ,ןעטייצ ערעסעב ףיוא ןעטראוו וצ ןעפַאלשאב ןעבָאה רימ

 רהעז טינ .ןערעו טכַאװשענּפָא ייז ייב טעװ טייקטרעדנוזענּפָא ןֹופ טסייג

 -ןעמאק ןיא טָאה 1889 רהאי ןיא .,ןעטראוו וצ ןעמוקעגסיוא זנוא ןיא גנאל

 ןעכָאװ רַאּפ ַא טרעיודעג טָאה רעכלעוו ,קיירטס א ןעכָארבענפיױא דיירט

 -ענּפָא ןעצנאג ןיא םעד בילוצ זיא ןָאינוי יד .,ןעננַאנעג ןערָאלרַאפ זיא ןוא

 ןַאד זיא רעכלוו ,ךיירדלָאג רעכַאמ-ןעּפַאק רעסיוועג ַא ,ןערָאװעג טכַאװש

 טָאה ,ןָאינוי רעכַאמס ןעּפאק רעד ןיא טסילַאיצַאס רעגיצנייא רעד ןעוועג

 זיא רע ואוו ,.ּפ ,7 .ס שטנערב ןעט8 ןופ גניטימ םייב ןעטעבעג טַאװירּפ

 -ּפעק רעד וצ ןעדנעוו לָאמַא ךָאנ ךיז ןעלָאז רימ ,רעבמעמ ַא ןעוועג ךיוא

 ךיז ןָאינוי יד טעוװ לָאמ םעד זַא ,טרעכיזרַאפ זנוא טָאה רע ,ןָאינוי רעכַאמ

 טעוװ ןוא ןעטמאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד טימס ןענינייאראפ ןיוש

 .ג .א .ם יד זא קנעדעג ךיא ,ןערעו טקראטשראפ ךיוא ןיילַא םעדכרוד

 ףסוי ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עטימָאק א טלחעוורע לָאמא ךָאנ טָאה

 רעכַאמ סטנעּפעינ רעד ןופ רעטערטרַאפ ,ך ַאש .ס ,ס ע ד נ ָא ר ַא ב

 -ךַאפ ,ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש םעד ןוא ,רעּפוק .ד .ס ,ןאינוי

 .ּפ ,ל .ס שטנערב ןעט8 ןופ רעטערמ

 נניטימ םוצ ןעפורענניירא ךיילנ עטימָאק רעונוא ןעמ טָאה לָאמ םעד

 עכלעוו ,ןאמ 80 ַא ןעפָארטענ ןעבָאה רימ אוו ,ןָאינוי סרעקיימּפעק רעד ןֹופ
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 -עג ןיא גַאלשרָאפ ַא ,ןָאינוי רעייז ןענעוו ענַארפ יד טלעדנַאהרַאפ ןעבָאה

 רעד ןופ עסַאק ןיא ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,ראלָאד רָאּפ יד זַא ,ןערָאװענ טכַאמ

 ,לַאטיּפסָאה ַא ראפ ןעבענקעווַא ןעמ לָאז ,ןָאינוי

 ייז םוא ,ןָאט ייז רַאפ ןענעק רימ סָאװ טרעלקרע טָאה עטימָאק רעזנוא

 ייב ןַאד ןענייז סרעקיימ ּפעק יד ,ןָאינוי עקרַאטש ַא ןעיובפיוא ןעפלעה וצ

 יד טַאהעג טינ גנונפָאה ןייק ןעבָאה ייז ,ןעלַאפענּפָארַא קראטש ןעוועג ךיז

 ,ןעיובוצפיוא רעדיוו ןָאינוי

 -ןעּפַאק א ,עקנעמ .א רעסיוועג א ןעוועג ןַאד זיא רערהיפ רעייז

 רע .שנעמ רעוויטַאװרעסנָאק א רהעז ,ידוהַאי רעשטייד א ,רָאטיירעּפא

 רעטונ א ןעוועג זיא ןוא ןעשזדָאל ענינייא ןיא טנעדיזערּפ א ןעוועג זיא

 לָאז ןאינוי יד זא ,טלָאװעג קראטש ךילניישרהאוו ךיז טָאה םהיא .,רענדער

 :ןושלה הזב עדער ַא ןעטלַאהעג רע טָאה ,ןערעוו טיובענפיוא רעדיוו

 עשינַאּפש סָאד זיא טצעי זַא ,עלא טסייוו רהיא ! רעדירב עכיל עניימ,

 -עג ןַאד זיא גינעק רעשינַאּפש רעגיטצעי רעד) קנַארק ךילרהעפעג ?עגינעק

 יד .ןעברַאטש םייב ןעטלַאהעג טָאה ןוא רהָאי עכילטע ןופ לענניא ַא ןעוו

 ןענעװו ןעבירשעג ?יפ טלָאמעד ןעבָאה אקירעמא ןיא ןעננוטייצ

 ,נ .ןָארט ןעשינַאּפש ןופ שרוי רעניצנייא רעד ןזיא רע .(םהיא

 רָאטקָאד רעסיורג ַא טמוק סע זא ,רָאפ ךייא טלעטש ,רעדירב עביל עניימ

 ,לעגינעק ןעשינַאּפש ןופ ןעבעל סָאד ןעטער וצ ןעמענרעטנוא ךיז ליוו ןוא |
 ,רעדירב עניימ ,דניצַא ? ךיז טחערפרעד טינ ןערעטלע ענייז ןעד ןעטלָאװ

 זנוא ןעננאלרעד ןוא רעטײברַא ןופ טפַאשרעּפרעק ַא ןופ ןעררעה יד ןעמוק

 ןאינוי רעזנוא טייראב ןענייז רימ ןעוו טייצ רעד ןיא ,טנַאה-רעדורב רעייז

 רענעי ןופ ענעבילברַאפ יד ,רעכַאמ-ןעּפַאק ,זנוא ייז ןעליוו --- ןעזיילוצפיוא

 .ןָאינוי עניטכעמ ַא רעדיוו ןערעוו וצ ןעפלעה -קיירטס ןעטצעל ןופ ,טכַאלש

 ."דיירפ ןוא קנַאד טימ ,רעדירב ,ןעמעננָא סע ריִמָאַל

 ןעסילשוצנָא ןעסָאלשאב טָאה ןָאינוי יד ,טקריוועג ןעבָאה סעדער יד

 רעזנוא טימ ןעריבורּפ ןוא ןעטפאשקעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןָא ךיז

 .ןָאינוי רעכַאמ-ןעּפַאק עטסעפ ַא ןעריזינַאנרָא ףליה

 -ַאק עלַא רַאפ "טעקנאב , ַא טימ ןערָאװעגנ טכאמעג זיא גנַאפנָא רעד

 ןענייז ךיוא .בוט-םוי םענעי וצ ןענירק טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעכַאמ-ןעּפ

 עטנינייארַאפ יד ןופ ןעטאנעלעד ?חָאצ עסיורג ַא ןעמוקענ טעקנאב םענעי וצ

 רעסיורג א ןעוועג זיא טייצלָאמ ַאזַא ןעמעוו רַאפ ,ןעטפַאשקרעוועג עשידיא

 ?הָאצ עטסערג יד ןעבָאה ,גידנעגָאז תמא םעד ,לייוו ,רעדנואוז ַא ןוא זירּפרוס

 ןעכערברַאפ ַא זיא סע זַא ,טכארטעג ןעטפַאשקרעװעג יד וצ רעטערטרַאפ
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 רעד ןיא ןעטכירעג עטוג ןעפע ןהעג וצ םזילאיצַאס ןופ ?אעדיא םעד ןעגעג

 ,.,טייצלָאמ ןעטונ ַא ןעטלעז ןעסע ןוא ןערעננוה רעטייברא יד ןעוו טייצ

 :רענדער עטסעב ערהיא טעקנאב םעד וצ טקישעג טָאה .ג .א .פ יד

 רעבוה .א עסָאנעג ןעשטייד םעד ,טיווקליח .מ ,ןיקטעמַאז .מ ,ןַאהַאק .בא

 -עג ןעבָאה ןיקטעמַאז .מ ןוא ןַאחהַאק .בא ןופ סעדער יד .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 םלוע םייב טָאה ךילכעזטּפיוה .קורדנייא ןעקרַאטש סרעדנוזאב ַא טכַאמ

 זיא עטַאט ס'ניקטעמַאז .,ןיקטעמַאז .מ ןופ עדער יד ןעמונענסיוא גידלַאװג

 יד ייב ןעוועג ןיקטעמַאז זיא ,רענשזריק רעטסואוואב א ןעוועג סעדָא ןיא

 .םייחה רעד ןיא ךיז ייב יוװ רעכַאמ-ןעּפַאק

 ,ןעדיא עטלַא ץנאג רַאּפ א טימ טנאקאב ךיז ךיא בָאה טעקנאב םייב

 עשיליוּפ רעדָא עשיווטיל ןייק טינ ןענייז סָאד זַא ,טקרעמאב ךיילנ בָאה ךיא

 -והַאי , עשטייד ןענייז סָאד זַא ,טרעלקרע רעטעּפש רימ טָאה ןעמ .,ןעדיא

 ןערהָאי עטצעל יד ןיא ןענייז עכלעוו ,סרעשיניפךןעּפַאק ענילָאמַא יד ,"םיד ;
 ,סרָאטײרעּפַא ףיוא ןערָאװעג ןעטיברַאפ

 ּםעק יד טרעטנומענפיוא קראטש ןעבָאה טעקנאב םענעי ףיוא סעדער יד

 טרישזנַארַא טָאה ןעטפאשקרעוועגנ עשידיא עטנינייארַאפ יד ןוא סרעקייפ

 טכַא טנעװוֶַא תבש ןעדעי ףיוא ןעננולמַאזרַאפךןעסַאמ ןָאינוי רעייז רַאפ

 ,דנַאנַאכָאנ ןעכָאװ

 יו רעסעב לעסיב א ןעוועג ןַאד זיא דיירט-ןעּפַאק ןיא דנאטשוצ רעד
 ןעבָאה רעכַאמ-ןעּפַאק יד ?ייוו ,יירעדיינש רעדָא סטנעּפ ינ ,ךאלדמעה ייב
 -רַאפ ערעייז ,ןערָאטקארטנַאק ייב טינ ,"רעּפעש דייסניא , ןיא טײברַאעג
 ןעמ .םדיירט עשידיא ערעדנַא ייב יו רעסעב ליפ ןעוועג ןענייז ןעטסניד
 -ענ טָאה סָאד ןוא .קיטש ןופ ןוא ןעדנוטש עגנַאל טײברַאעג רעבָא טאה
 ןעמענטימ רעכאמ-ןעּפַאק רעדעי טנעלפ ךָאנ וצרעד .שינענָאי וצ ןעבירט
 ןענַארט , ןעפורעג ןַאד ןעמ טָאה סָאד .טייברַא טימ קאז ןעלופ ַא םייהַא
 ענעגייא ןַא ןעבָאה טזומעג טָאה ךעכַאמ-ןעּפַאק רעדעי ."קאז ןעצראווש םעד
 .םייח רעד ןיא ייס ןוא ּפַאש ןיא ייס ,ןעטַאק ןוא ןעלדָאנ ,ןישַאמ-היינ

 -קרעוועג יד ןופ ףליה רעד טימ סרָאטײרעּפַא יד ןעבָאה 1890 רהָאי ןיא
 ןעבָאה ןָאזיס םענעי .,ןָאינוי עקראטש ַא טיובעגפיוא טַאהעג ןיוש ,ןעטּפַאש
 ,ךָאוו ַא ראלַאד 00 זיב 80 ןופ ,תוריכש עסיורג טנידרַאפ רעטייברא יד ןיוש
 טָאה סָאד סָאװ ,ךָאוו ַא רַאלָאד 70 רַאנָאז טנידרַאפ ןיוש ןעבָאה עגינייא
 םענעי .לַאפוצ ַא בילוצ ןעוועג זיא סָאד .ךס ַא רהעז טניימעג טלָאמעד
 ילענ , ןעפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,טעה ַא עדָאמ רעד ןיא ןיירא דָארג זיא ןָאזיס
 -רָאּפער רענַאקירעמַא ןַא טימ טכָאקעג ןַאד טָאה טלעוװ עצנַאג יד ,?יילב
 רעד רעביא עזייר א טכַאמעג טָאה עכלעוו ,יילב ילענ ןעמָאנ ן'טימ עקרעט
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 ילענ , ןענָארטעג ןַאד ןעבָאה ןעיורפ רענַאקירעמַא יד ןוא ,געט 79 ןיא טלעוו

 ,סטעה-"יילב

 יד טצונענסיוא רעכַאמ-ןעּפַאק יד ןעבָאה ,ןָאינוי עקראטש ַא גידנעבָאה

 רעד יו רעבָא לענש ױזַא .טנידרַאפ טוג רהעז ןעבָאה ןוא ענַאל עגיטסניג
 יד טריצָאװַארּפ םיטַאבעלאב יד ןעבָאה עדָאמ רעד ןופ סיורא זיא לייטס

 .ןעכָאװ 22 טרעיודעג טָאה רעכלעוו ,קיירטס-ל?ארענעג ַא וצ רעכַאמ-ןעּפַאק

 -עלאב יד .טוַאקַאל ַא רָאנ ,קיירטס ןייק טינ ןעוועג ךילטנענייא זיא סע

 .רעכַאמ-ןעּפַאק טרעדנוה ףלעווצ ןעסָאלשענסיױא ןענָאה םיטָאב

 קיירטס ַא ןופ ןעננאפעגנָא ךיז טָאה קיירטס-לארענעג ?יילב ילענ, רעד

 טאהענ טָאה עכלעוו ,קרָאי וינ ןופ ?,ָאק ןוא ןייטשנעטכיל , עמריפ רעד ייב

 ןעגנַאנעגנָא ןיא ּפאש םענעי ןיא קיירטס רעד יו םעדכָאנ .ּפַאש ןעסיורג ַא

 -ונַאמ-ןעּפַאק ערעדנַא יד ןופ טרעדָאפעג ןאינוי יד טָאה ,טייצ ןעכָאװ 6 ראפ

 .רעּפעש ערעייז ןיא סרעקיירטס יד ןעמענפיורא ןעלָאז ייז זַא ,סרערושטקעפ

 -יסָאסַא ןַא ןיא ןעדנובראפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעבָא ןעטנַאקירבַאפ יד

 טרעלקרע ןאד טָאה ןָאינוי יד ,ןָאט וצ סָאד טנאזטנא ךיז ןעבָאה ,ןָאשייא

 -ַאק עֶלַא 1891 ,ץרעמ ןעט18 םעד ןעוועג זיא סָאד .קיירטס לארענעג ַא

 סרעמירט ןוא סרעשיניפ ,סרעקָאלב ,סרָאטײדעּפָא ,סרעטאק ; רעכַאמ-ןעּפ

 ,קיירטס ןיא רעטנורַא ןענייז

 קיירטס לארענענ םעד טרהיפעננָא לָאמ םענעי ןעבָאה רעכַאמ-ןעּפַאק יד

 ןערָאװעג טרהיפענ ךָאנ זיא קיירטס רעד .,ןפוא ןעטריזינַאגרָא-טונ ַא ףיוא

 .ןעדַארעמַאק ענייז טימ ,עקנעמ .א טנעדיזערּפ ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד ןופ

 ןוא עדָאמ רעד ןופ סיורא ןעוועג ןיוש ןענייז סטעה "יילב ילענ , יד יוװ ױזַא

 -רַאפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סבעקס ןענָארקענוצ ךָאנ ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד

 .ןעננַאגעג ןעריולרַאפ קיירטס רעד זיא ,ןעטקַארטנַאק ףיוא ייז וצ טפיוק

 -רַאפ טלָאמעד רעכַאמ-ןעּפַאק יד ןעבָאה ,קיירטס םעד גידנערילרַאפ

 עַלַא ןופ לעניּפש רעד ןעוועג טלָאמעד זיא עכלעוו ,ןָאינוי רעייז ךיוא ןערָאל

 עניטכיר יד ןעגנאפעגנָא טשרע ךיז ןעבָאה קיירטס ן'כָאנ .סנָאינוי עשיריא
 טינ סעסָאב יד ןעבָאה טייל-ןָאינוי עגיטעט עליפ .רעּפעש יד ןיא תורצ

 יד ןיא ןעגנוגנידאב-סטייברא יד .טייברַא רעד וצ קירוצ ןעמענ טלָאװעג

 ןיוש טָאה רעכַאמ-ןעּפַאס ןייק .ךילקערש ןערָאװעג ןענייז רעּפעשדןעּפַאק

 יו ,ךָאו ַא ראלַָאד 60--40 ןענידרַאפ ןופ ןע'מולח טנעקעג טינ רהעמ ןַאד

 ךָאו א ראלַאד ןהעצפופ-ןהעצ .ןעטייצ "יילב ילענ,, יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 סָאד ןוא ,רעכַאמ-ןעּפַאק ַא ןופ טסנידרַאפ רעכילטינשכרוד רעד ןעוועג זיא
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 טייבראעגּפָא ןעבָאה ייז ןעוו ,ןאד רָאנ ןענידרַאפ רעכַאמ-ןעּפַאק יד ןענעלפ

 ַא ןעמונעג םייהַא טיײברַא רעד ךָאנ ןוא ּפאש ןיא גָאט ַא ןעדנוטש 0

 ןעיורפ ערעייז ןוא ייז עכלעוו ,ערַאַאװ ענעטינשעג טימ לופ "קַאז ןעצרַאוװש ,

 ,טכענ ענעצנַאנ ןעהיינ ןענעלפ

 הטָאלק יד זיא ,1898 רהָאי ןופ גנַאפנָא ןיא ,רעטעּפש רהֶאי ייווצ טימ

 םלַא טינ ,ןערָאװעג טריזינַאנרַא רעדיוו ןָאינוי סרָאטײרעּפַא-ּפעק ןוא טעה

 רעיינ רענעי זיא רעוט-טּפיוה יד .,2 רעמונ ןָאינוי סלַא רָאנ ,1 רעמונ ןָאינוי

 ,ךייר ד 5 א ג .ה :ןעװעג ןענייז 2 רעמונ ןָאינוי סרָאטײרעּפַאדעּפַאק
 י ,ןַאמ רע מיצ .מ הַארגָא פיט .ס הענשזריק .א
 .ערעדנַא ווא ץ ר ַאווש

 עשידיא עטשרע יד ןעוועגנ ןָאינוי רעכַאמךןעּפַאק יד זיא ,טנַאזעג יו

 1874 רהְאֹי ןיא ךָאנ ןערָאװעג טעדנירנענ זיא עכלעוו ,אקירעמַא ןיא ןָאינוי

 סיואכרוד טעמכ ןענַאטשַאב ןַאד זיא טפאשרעדילנטימ רהיא .,קרָאי וינ ןיא

 טעדנירנענ זיא סָאװ ,רעבָא ןָאינוי רעיינ רעד ןיא .?םידוחַאי, עשטייד ןופ

 עשיליוּפ ,עשיסור ןעוועג רערהיפ יד ןיוש ןענייז ,1899 רהֶאי ןיא ןערָאװעג
 ,ןעלַאקידאר רַאפ טנעכעררַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעדיא עשיווטיל ןוא
 סָאװ ,ןָאינוי רעכַאמ-ןעּפַאק רעד ןופ רעדילנטימ עטסגיטעט יד ןופ רענייא

 .ד יי ר ד ַא נג .ה ןעמָאנ ן'טימ רעטייברא ןַא ןעוועג זיא ,קנעדעג ךיא

 טימ רעטעּפש בָאה ךיא .1888 רֹהָאי ןופ ךָאנ טנעקעג םהיא בָאה ךיא
 -ייברַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ 8 שטנערב ןיא טגנַאלַאב ןעמַאזוצ םהיא
 ןופ ןענניטימ יד ייב םהיא טימ ךיז גידנעפערט .(.ּפ .? .ס) ײטרַאּפ רעט
 זַא ,טקרעמאב ךיילנ ךיא בָאה ,1 רעמונ ןָאינוי סרָאטײרעּפַאדןעּפַאק רעד
 רעטרעוו רַאּפ א טנָאז ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ףיורא טחעג רע ןעוו
 ןָא ןעמענ ןוא וצ םהיא וצ קראטש רהעז טיילךץָאיני עלַא טעמכ ךיז ןערעה
 -טימ עלַא ףיוא סולפנייא ןעסיורג ַא טאהעג טָאה ךיירדלָאג .טָאר ןייז
 ַא ,ךיירדלָאג זַא ,טסואוועג ןעבָאה ייז ןופ עליפ .ןָאינוי רעד ןופ רעדילג
 ןוא זירַאּפ ןיא ןעוועג 1871 רהָאי ןיא זיא ,ןעלוּפ-שיסור ןופ רענעריובעג
 ,ענומָאק רעד רַאפ ןעדַאקירַאב יד ףיוא טפמעקעג טרָאד טָאה רע

 .ךיירדלָאג .ח רעדורב רעד טא ןעוועג ןיא רעוט רערַאברעדנואוו ַא
 -ענ לארעביא רע טָאה ךָאד ןוא ,רעטײברַא-ּפאש רעכַאפנייא ןַא ,ךיז טכַאד
 יירד עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ,בנַא ,זיא רע .עלָאר עסיורג ַא טליּפש
 ןיא ןייארַאפ "גניר רעטײברַא, םעד טעדנירנעג ןעבָאה סָאװ ,רעטייברא
 ,ינוי ןיא ,קרָאי וינ ןיא ןעברָאטשעג זיא ךיירדלָאנ .ה .1892 רהָאי
9, | 
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 -לעוו ,רעטײברַאי-ּפַאש רעטסָארּפ ַא ךיוא ,רעכַאמ-ןעּפַאק רעטייווצ ַא
 ןיא ,עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טייצ עסיוועג ַא ןָאינוי רעזיד ןיא טָאה רעכ
 ןעמוקַאב טָאה רע ,ןעליוּפ ןופ טנַארגימיא ןַא ,ןַא מר עמי צ ..מ ןעוועג
 רערהיפ א ןייז וצ טייקגיהעפ יד טַאהעג רע טָאה ךָאד ןוא גנודליב גינעוו

 ןַא סלַא רָאנ ,רעטמַאאב רעטלהָאצאב סלַא טינ -- רעטייברַאטימ ענייז ןֹופ

 -ַאב סעדער עניטכירפיוא ענייז טימ טנעלפ רע דילנטימ רעכַאפנייא
 ןייז טָאה רע .ןעבעל ןערעסעב א ראפ פמַאק םוצ רעדירב ענייז ןערעטסייג
 -עג טָאה רע רעכלעוו ראפ ,ןָאינוי רעד רַאפ ןעבעגעגקעוַא טנוזעג ןוא טייצ
 קנארק זיא רע זיב ,דנעווא ןעיירפ ןעדעי ןעבעגרעביא ןוא יירטעגנ טײברַא
 ,ןַאמ רעטלַא ןייק טינ ךָאנ גיסעמסינטלעהרַאפ ,ןעברָאטשעג זיא ןוא ןערָאװעג

 טנאקאב ןָאינוי רעכַאמ-ןעּפַאק רעד ןיא ךיז ךיא בָאה 1890 רהָאי ןיא
 .ס ןעמָאנ ן'טימ דנַאלסור-םורד ןופ טנארגימיא ןעננוי ןעשידיא ַא טימ
 -ןעּפַאק רעד ןיא טָאה רע .םייה רעד ןופ רעטייברא ןַא ,ף א רנ ָא פיט
 רע זיא טייצ רעד טימ ןוא עלָאר עסיורג ַא ןעליּפש ןעמונעג ןָאינוי רעכַאמ
 ַא ייב טבילאב ןעוועג זיא רע ,ןָאינוי רעזיד ןופ רעשזדענעמ רעד ןערָאװעג
 טכארטאב םהיא ןעבָאה ערעדנַא רעבָא ,רעדילנטימ-ןָאינוי ?הָאצ רעסיוועג
 א ןיא רע .טפמעקאב םחיא ןעבָאה ייז ןוא רָאטַאטקיד לעקיטש ַא רַאפ
 יד ןופ ?הָאצ עשכיה ַא .טסינָאילעד רעסייה ַא ןעוועג עקַאט טייצ עגנַאל
 ןעוועג ןענייז ןָאינוי רעכַאמ ןעּפַאק רעד ןופ סרעבמעמ עגיטעט עגנידסלָאמאד
 ,ײטרַאּפ רעטיײברַא רעשיטסילַאיצַאפ רעד ןופ סרעבמעמ

 טימ ןערָאװעג טריזינַאגרָאער זיא ןָאינוי סרָאטיײרעּפַא ןעּפַאק 2 רעמונ
 .ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ ףליה רעד

 9 רעמונ ןָאינוי סרָאטײרעּפַא ןעּפַאק יד ןיוש טָאה 1894 לירּפַא ןיא
 -עג טייצ רעד ךרוד ןענייז סקיירטסיּפאש עליפ .רעדילגטימ 000 טלהעצעג
 ןָאינוי יד רעבָא .ןעגנַאנעג ןעריױױלרַאפ ןענייז ערעדנַא .ןערָאװעג ןענואוו
 -עג ךיז ןעבָאה ייז ;ןעבענעגפיוא טינ רהעמ סרָאטײרעּפַא-ןעּפַאק יד ןעבָאה
 .רהיא ןָא טסעפ ןעטלַאה

 רהָאי ןיא טָאה קרָאי וינ ןֹופ ןָאינוי רעכַאמ ןעּפַאק 2 לאקאל רעד
 ןוא דיירט ןעצנאגנ םעד ןעריזינַאגרָא וצ ןייּפמאק א טרהיפעגנָא 4
 -ענרעטניא ןא ןערעוו טעדנירנעג לָאז סע זא ,םעד ראפ עיצַאטינא ןא ךיוא
 טָאה קעווצ םעד ראפ .אקירעמא ןופ סלַאקָאלדןעּפאק עלא ןופ ןָאינוי לַאנָאש
 -אוועג ןעסָאלשַאב זיא סע ואוו ,ןָאשנעװנַאקיּפַאש ַא ןעפורעג לַאקָאל רעד
 רעטייברא-ןעּפאק יד ןופ סלאקָאל עדנעריטסיזקע יד וצ ךיז ןעדנעוו וצ ןער
 .טדעטש ערעדנא ןופ ןוא ןָאטסָאב ,איפלעדאליפ ,אגאקיש ןיא
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 ,סרעטאק ןופ סלאקָאל טריטסיזקע ןאד ןעבָאה אפונ קרָאי ןינ ןיא

 ,סרעמירט ןוא סרעשיניפ ,סרעקָאלב ,סרָאטיײרעּפָא

 גיהור טנעקעג טינ רעבָא ןעבָאה קרָאי וינ ןיא ןעטנאקירבאפ יד

 רעדיוו טרעוו ןָאינוי רעכאמ-ןעּפַאק יד זא ,ןהעזעג ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעפַאלש

 עייר א ןעבָאה יוזא .ןאינוי רעד תורצ ןָאטעגנָא ןעבָאה ייז ןוא גיטכעמ

 ייז זא ,נידנערהעלקרע ,טואקאל א טכאמענ 1898 רחָאי ןיא ןעטנאקירבאפ

 ַא ,ּפאש-"ןעּפָא , ןא ,טסייה סָאד ,ּפאש "טנעדנעּפעדניא , ןא ןעבָאה ןעליוו

 רעּפעש '.טנעדנעּפעדניא, ראפ טואקאל-קיירטס םענעי ןיא .ּפאש-בעקס

 200 א ןוא סרָאטײרעּפאןעּפאק 000 א ייב טלעקיווראפ ןעוועג ןענייז

 ףיוא נידנעקוק טינ .דיערט םעד ןופ סעשטנערב ערעדנא יד ןופ רעטייברא

 םעד טרהיפעג גיטומ ןוא ווַארב רחעז ןעבָאה רעכאמךןעּפאק יד סָאװ ,םעד

 -ענּפא רעדיוו זיא 2 לאקאל ןוא ,ןעריולראפ ךָאד םהיא ייז ןעבָאה ,ףמאק

 ,ןעבענעגפיוא טינ ןאינוי יד ןעבָאה רעבָא רעטייברא יד ,ןעראוועג טכַאװש

 .קיירטס "יילב-ילענ, םעד ךָאנ ,1892 רהֶאי ןיא ןעוועג זיא לַאפ רעד יו

 ננוגעוואב יד ךיז טָאה ,סרָאטיײרעּפָא 2 לַאקָאל ןופ טייקכאווש רעד בילוצ

 -ענּפא רעכאמ-ןעּפַאק ןופ דנאבראפ ןעלאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןעדנירג רַאפ

 .טלעטש

 רעדיוו סלאקַאל רעכאמ-ןעּפַאק רעקרָאי וינ יד ןעבָאה 1897 רהָאי ןיא

 ןייא .םקיירטס ןופ עהייר א טרהיפעגנָא רעדיוו ןעבָאה ייז ןוא טבעלענפיוא

 עמריפ רעד ןענעג טרהיפעננָא ןַאד ןָאיני יד םָאה קיירטס ןעסיורנ

 זיא קיירטס רעד .ננונעקרענא ןָאינוי ראפ ?עינאּפמָאק ּפעק ןָאסנָאמייס,

 .ןעראוועג ןענואוועג זייוולייט

 עשידיא יד ייב גנוטלאּפש יד ןעמוקענרָאפ ןזיא רהָאי ןעבלעז ןיא-

 ."ןעטסיסטרעוורָאּפ ,, ףיוא ןוא ,ןעטסינַאילעד "עלַאיָאל , ףיוא ,ןעטסילַאיצַאס
 ןעשיווצ ףמאק םעד ןיא ןעראוועג ןעניוצעגניירא ןענייז סנָאינוי עשידיא עלַא
 יד .גנונעוואב רעשיטסילאיצַאס רעשידיא רעד ןופ סעיצקַארפ ייווצ יד
 -קרעוװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ סנָאינוי עשידיא להָאצ עטסערג
 -סיסטרעוורָאפ, יד טימ טריזיטאּפמיס ,טנָאזעג ןיוש יוװ ,ןעבָאה ,ןעטּפַאש
 -ויל ןֹוא דיירט טסילעשַאס , רעד וצ טגנַאלַאב ייז ןעבָאה ןיילא שטָאכ ,"ןעט
 .ןעמוקענרָאפ ךילטנעגייא זיא גנוטלַאּפש יד רעכלעוו בילוצ ,"סנעיילע רָאב
 טימ גימיטשנייא ןעצנאנניא ןעוועג טינ ןענייז סָאװ ,סנָאינוי עכלעזא וליפא
 יד ,ןעטפאשקרעוועג יד ןעזָאלראפ ךיוא ןַאד ןעבָאה ?ןעטסיסטרעוװרָאּפ , יד
 ,רעדניה ,ףַארנָאּפיט ,ןאינוי רעכאמ-ןעּפאק רעגיטסלאמאד רעד ןופ רעריפ
 ןופ רעננעהנָא ןעבילברַאפ טייצ א ראפ ןענייז ערעדנַא ןוא ךיײרדלָאג
 ,"טַאלב-דנעבא, םעד ,ןַאנרֶא ןעשידיא רהיא ןופ ןוא ".ּפ .? .ס, רעד
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 ןענייז ןָאיי רעכאמ-ןעּפאק רעד ןופ ּפישרעבמעמ רעד ןעשיווצ רעבָא

 ןעוועג ןענייז עּפורג רעד ןופ רערהיפ יד .?ןעטסיסטרעוורָאפ , עליפ ןעוועג
 טייצ עגנַאל ַא .ערעדנַא ןוא ןָאסנָארַא ,ןָאסלעביײא ,ץראווש ,יקסווָאכרַאי

 זיב ,סעיצקארפ ייווצ יד ןעשיווצ ףמאק א ןעננאנעננָא ןָאינוי רעד ןיא זיא

 -סיורא ןעראווענ ןעסָאלשאב ןָאינוי רעד ןופ גנניטימ א ייב ךילדנע זיא סע

 יד ןופ דנַאברַאפ ןָא ןעסילשנָא ךיז ןוא ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ ןיינוצ

 ."ןעטסיסטרעוורָאפ ,

 ןעבָאה ןָאינוי סרָאטײרעּפָא-ןעּפַאק 2 לאקאל ןופ רערהיפ ".ּפ ,? .ס,, יד

 יד טָא בילוצ .ןָאינוי רעד ןיא טייקניטעט רעד ןופ ןעניוצעגקירוצ ןאד ךיז

 טכאושענּפָא רעדיו טלָאמעד ןָאינוי יד זיא ןעיירעסייר עכילרעניא

 | .ןעראווענ

 ןערעדנע וצ גניטימ א ייב ןעסָאלשַאב 2 לאקאל טָאה 1900 רהחָאי ןיא

 ךרָאנ ווא ןָאינוי סרעקיימ ּפעק ןוא טעה טָאלק דעטיינוי , ףיוא ןעמָאנ ןייז

 עלַאנָאיצאנ א ןופ גנודנירג רעד וצ ןעטערטוצוצ קעווצ ן'טימ ,"אקירעמא

 עזיד טָאח 1901 ,לירּפא ןעט21 םעד .דנַאל ן'רעביא ןָאינוי רעכאמ-ןעּפַאק

 ,קרָאי וינ ןופ סרעקיימ ּפעק עלא וצ ףורפיוא ןא טקישענסיורא ןָאינוי

 -ווילק ,סיאול .טס ,ָאלָאפָאב ,יטעניסניס ,אנאקיש ,איפלעדאליפ ,ןָאטסָאב

 ,קרָאי וינ ןיא ןָאשנעוװנָאק ַא וצ ןעטַאנעלעד ןעקיש ןעלָאז ייז זַא ,דנאל

 עלא ןופ דנאבראפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןא ןערעוֶו טעדנירנענ טעוװ סע ואוו

 .דיירט-ןעּפַאק ןופ רעטייברא

 ןיא ,1901 ,רעבמעצעד ןעט27 םעד ןעמוקענרָאפ זיא ןָאשנעװנָאק יד

 קרָאי ןינ :ןעטָארטראפ ןעוועג ןענייז ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא .,קרָאי וינ

 איפלעדאליפ ,אנאקיש ,רָאמיטלַאב ,טיָארטעד ןופ ןוא ,ןעטאנעלעד 20 טימ

 יד ןיא פישרעבמעמ יד ,ןעטאנעלעד 7 זיולב ןעווענ ןענייז ןָאטסָאב ןוא

 ןעבָאה קרָאי וינ ןיא זיולב ,עניילק א רהעז ןאד ןעוועג זיא טדעטש-ירטנָאק

 ךילמיצ א טאהעג ןאד ןיוש ןָאינוי רעכַאמךעּפַאק רעד ןופ סלאקָאל יד
 | ,טפאשרעדילנטימ עפיורנ

 ןענעו ןעטאבעד עגיציה ןעמוקענראפ ןענייז ןָאשנעוװנָאק רענעי ייב

 -ירעמא , רעד ןֶא :ןעסילשנָא ךיז לָאז ןעמ טפַאשרעּפרעק רעכלעוו ןָא ,םעד

 דנע דיירט טסילעשַאס , רעד ןָא רעדָא ,"רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןעק

 א וצ ןעמוקעג ןעמ זיא ןעריטאבעד נעט ייווצ ךָאנ ."סנעיילַא רָאבייל

 עזיד ןופ ענייק וצ ןערעהעג טינ ,טסייה סָאד ,לארטיינ ןעביילב וצ סולשאב

 לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעזיינאנרא-לארענעג סלא  ,ןעטפאשרעּפרעק
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 "אקיש ןופ ,ןָאדר ָאג .י ןעראווענ טלהעוורע זיא ןָאינוי רעכאמ-ןעּפַאק

 ןיא ץַאלּפ ןייז ףיוא ןוא .טמא ןיא ןיירַא טינ לָאמנייק רעבָא זיא רע ,ָאג

 רעקרָאי ןינ רעד ןופ דילנטימ א ,לָאקיימ .מ ןעראווענ טמיטשאב

 ,1904 ,ילוי זיב טמַא םעד ןעטלַאהעגנָא טָאה רע .,ןאינוי סרעטַאק ןעּפאק
 ,ןַאמרעקוצ סקַאמ ןעראוועג טלהעווהע זיא ץאלּפ ןייז ףיוא ןעוו

 -ןערהע רעד רע זיא טציא) רעטערקעס רעד םויה דע ךָאנ זיא רעכלעוו

 .ןָאינוי סרעקיימ ּפעק לאנָאשענרעטניא רעד ןופ (רעטערקעס

 ,ןָאינוי סרעטַאק ּפעק רעד ןופ דילנטימ א ךיוא ,ןַאמרעקוצ .מ

 רעכַאמ-ןעּפַאק לאנָאשענרעטניא יד ןעכַאמ וצ ןענָארטענייב ליפ רהעז טָאה

 .עיצַאזינַאנרָא רעטייברא עקרַאטש א רֹאפ ןָאינוי

  .ןעלױּפ ןופ טנארנימיא רעטריזינאקירעמא ןא ןעווענ זיא לָאקיימ ,מ

 טנעדיזערּפ ,סרעּפמָאנ ?עומעס ןופ רענלָאפכָאנ רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא רע

 יד ןופ רעגנעהנָא ןַא ןוא רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא רעד ןופ

 רעבמעמ א ךיוא ,רעבא ןאמרעקוצ סקאמ .ןעייטראּפ עשיטסילַאטיּפאק עטלַא

 -טראפ א ,ןאמרעננוי רעשיסור א ןעוועג זיא ,ןָאינוי סרעטַאק רעבלעזרעד ןופ

 רעראברעדנואו ןייז רעסיוא טנעלפ רעכלעוו ,רעטייברא רענעטירשעג

 ערעדנא עלא ןיא ךיז ןעשימ ךיוא ןָאינוי רענענייא ןייז ןיא טייקניטעט

 ןאמרעקוצ .עפמעק ערעייז עלא ןיא ייֵז ןעפלעה ןוא ,סנָאינוי עשידיא
 רעד ןופ רעדילגטימ יד ןעשיווצ ,טכיל טימ יו ,טכוזעג גידנעטש טָאה

 עלא ןעריזינאגרא ןעפלעה םהיא ןעלָאז סָאװ ,ןעשנעמ עניהעפ ןָאינוי

 ,דנאל ןופ רעכאמ-ןעּפַאק

 רעכַאמ-ןעּפַאק רענַאטסָאב רעד ןופ גניטימ א וצ לָאמ ןייא גידנעמוק

 א רעדילנטימ יד ןעשיווצ טקרעמאב ןעטרָאד ןאמרעקוצ סקַאמ טָאה ןָאינוי

 א סלא טנעקרעד טָאה רע ןעכלעוו ,ןעּפאק ןופ רעקאלב א ,ןאמ ןעגנוי

 וצ ןעדאלעגנייא ךיילג םהיא רע טָאה ,ןַאמ ןָאינוי ןעיירטעג ןוא ןעניהעפ

 -ענרעטניא רעד ןופ סיִפֶא ןיא עלעטש א ןעמענוצנָא קרָאי וינ ןיא ןעמוק
 -ַאז סקַאמ ןעװעג ןיא ןאמ רעננוי רעד .ןָאינוי רעכַאמ-ןעּפאק לאנָאש
 ןערעו טלהעוורע ןעפלאהעג ךָאנרעד טָאה ןאמרעקוצ ןעכלעוו ,יק צי ר
 .ןָאינוי לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא

 ךיז טָאה ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעגנוי רעד ,יקציראז
 -ראווענניירא טייחנעבענרעביא ןוא עיגרענע רעכילטנענוי רעצנאנ ןייז טימ
 ןעּפאק יד רַאמ ןעבעל ןערעסעב א ןעפמעקוצסיוא טייברא רעד ןיא ןעפ
 | ,רעטײברַא

 רעכאמ-ןעּפאק רעטשרע רעד ךָאנ ,רעטעּפש ןעטַאנָאפ סקעז טימ
 -עשזד ןופ גניטימ ןעכילרהעי-לעטרעפ א ייב זיא ןָאשנעװנָאק רעלַאנָאיצאנ
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 ןערָאװעג ןעסָאלשַאב ,1902 ,יאמ ןעט18 םעד ,דראָאב וויטוקעזקע ל?ַארענ

 רעד ןוא ,רָאביײל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא רעד ןָא ןעסילשוצנָא ךיז

 -אווענ ןעבענעגסיורא ןָאינוי רעד זיא טפאשרעּפרעק רעזיד ןופ רעטרַאשט

 ,1902 ,ינוי ןעט17 םעד ןער

 סקואוו ןעלענש ןופ ןערהַאי ןעוועג ןענייז 1908--1909 ןערהָאי יד

 -ערנראפ זיא רעכלעוו ,ןָאינוי רעכַאמ-ןעּפאק רעלאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ

 רעסיוא .ןעלטימ עלעיצנַאניפ טימ ןוא רעדילנטימ טימ ןעראוועג טרעס

 -ָאשענרעטניא יד ,סנָאינוי עלאקַאל ניצנאווצ ןעוועג ןיוש ןענייז קרָאי וינ

 יד .דײרטדןעּפַאק ןיא רָאטקַאפ רעדנעטיידאב א ןעראוועג זיא ןָאינוי לַאנ

 ןופ םעטסיס יד ןעפַאשוצּפא ןעמונעג ןָאינוי יד ךיז טָאה ךַאז עטשרע

 ןַאד טָאה ןָאינוי יד .טייברא טימ "קַאז ןעצרַאוװש , םעד םייהא ןענָארט

 םופ ן'טימ ןענישַאמ-חענ יד ןעביירט וצ טָאטשנָא זא ,טרהיפענכרוד ךיוא

 ןעסאמ .טפארק רעשירטקעלע םימ ןעביירט ןעזָאל סע סָאבעלַאב רעד לָאז

 ןוא קרָאי וינ ןיא ןעראוועג טרהיפעגנָא ןערהָאי ענעי ןיא ןענייז סקיירטס

 .ןעראוועג ןענואוועג ךיוא ןענייז

 םקאמ עמריפ רעד ןעגעג קיירטס א טרעלקרע ןָאינוי יד טָאה 1904 ןיא

 רעשיווטיל, רעד ןעפורעג ךדיירט ןעּפַאק ןיא טָאה ןעמ ןעמעוו ,סיווייד
 רע לייוו ,ראפרעד ןעמָאנ םעד טימ םהיא ןעמ טָאה ןעפורעג ,??ארענעג

 רעשטייד ןייק טינ ,רערושטקעפונאמ-ןעּפָאק רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 א ןעוועג זיא רע .ןייז ןענעלפ סעסָאב ןעּפאק ענילָאמא יד יוװ ,ידוהַאי

 -רַאעג ןעבָאה םהיא ייב ,עטיל ןופ דיא א ,רעניטכיר ,רעדָא ,דיא רעשיסור

 סָאװ ,םעד בילוצ ןעמוקענסיורא זיא קיירטס רעד ,רעטייברא 170 ןאד טייב

 טלאוועג טָאה ,לארטנָאק ןָאינוי ןופ ןעהערדסיוא ךיז גידנעלעוו ,עמריפ יד

 ייב קיירטס רעד .יטיס יזריושזד ןייק קרָאי וינ ןופ ּפאש םעד ןערהפירעביא

 -עסעג ןיא ןוא טייצ ןעכָאו ףלע טרעיודעג טָאה "לארענענ ןעשיווטיל , םעד

 -ערּפ םעד ,סרעּפמָאנ לעוימעס ןופ גנושימניירא רעד ךרוד ןעראוועג טלעט

 ץנערעפנַאק א ךָאנ .רָאביײל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ טנעדיז

 ןעבירשענרעטנוא עמריפ יד טָאה ,סיווייד קראמ טנאקירבראפ ןעזיד טימ

 .ןָאינוי רעכאמ-ןעּפַאק רעד ןופ גנונעקרענא עלופ רעד טימ טקאהטנָאק א

 -קעפונאמ ןעּפאק , רעד ןופ רעדילנטימ יד ןעבָאה 1904 רחָאי ןופ עדנע
 רעּפעש ערעייז ןיא ןעננאהענסיורא "קרָאי וינ ןופ ןָאשייאיסאפא סרערושט

 ,רעבמעצעד ןעט26 םעד ןופ זַא :טעטיױלענ טָאה רעכלעוו ,לעטעצ ַא

 סע ואוו ,'ּפאש ןעּפָא  ןא ןייז ּפַאש רעייז טעו ,רעטייוו ןוא- ,4

 ןָאינוי ןייק טינ רעדָא עי ןענייז עכלעוו רעטייברא ןעטייברא ןענעק ןעלעוו

 -טנא וצ טכער סָאד ךיז ראפ ןעטלאה ,סעסָאב יד ,רימ ןוא .סרעבמעמ
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 -עדנע ןייק .גיטיונ ראפ ןעניפעג סע ןעלעוו רימ ןעוו רעטיײברַא ןא ןענָאז

 ,טנאלּפעג טינ ןערעוו ןעזיירּפ ןיא רעדָא ןעדנוטש סטייברא יד ןיא ןעגנור

 "!טכבא ןיא סע טמענ ,רעטייברא

 עקַאט "ּפאש ןעּפָא , ןופ גנורהעלקרע עזיד ןעבָאה רעטײברַא-ןעּפַאק יד

 ,רעבמעצעד ןעט20 םעד ףיוא נידנעטראוו טינ ןוא ,טכא ןיא ןעמונענ טוג

 -לַארענעג ַא ןיא םיורא ,1904 ,רעבמעצעד ןעט22 םעד ,ךיילנ ייז ןענייז

 ןעטנאקירבאפ ןעּפַאק 20 יד .דיירט ןעּפאק ןיא ּפאש-ןעּפָא ןענענ קיירטס

 ,רעטייברא 1,421 טניטפעשאב ןעבָאה "ןָאשייאיסָאסא סעסָאב , רענעי ןופ

 רעטייברא-ןעּפאק ערעדנא יד טימ ןעמאזוצ ,ןעיורפ 275 ןעוועג ןענייז ייז ןופ

 ןיא ןעוועג ןענייז ףמאק םענעי ןיא ןעראוועג ןעניוצעגניירא ןענייז עכלעוו

 .רעטייברא 2,000 א ייב קיירטפ

 ןעוועג ןענייז םבעקס .גנאל ןעכָאו 13 טרעיודעגנ טָאה קיירטס רעד

 ןעבָאה ךאפ םעד ןופ טדעטש ערעדנא ןופ סלאקָאל ןָאינוי יד .גינייוו

 ענינייא ןעראוועג טרישזנארא קרָאי וינ ןיא ןענייז סע .עציטש טקישעג

 רעד ןעוו .,עציטש-טלעג טכארבענניירא ןעבָאה עכלעוו ,ןעננומענרעטנוא

 רהעז ןעוועג ןָאיני רעד ןֹופ עסַאק יד זיא ןעכָארבעגסױא טָאה קיירטס

 טרעטאמעגנסיוא ןוא םיִרָא רחעז ןעוועג ןענייז רעטייברא-ןעּפַאק יד ;} רענָאמ

 -םיורא ייז ףיוא ןעבָאה סעסָאב יד עכלעוו ,סקיירטס ּפַאש ענידנעטש יד ןופ

 ערעדנא עלא .טפמעקענ וװַארב רחעז רעטייברא יד ןעבָאה ךָאד .ןעננואווצעג

 ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא יד .טציטשעג םירָאװ ייז ןעבָאה סנָאינוי עשידיא

 רעקרָאי וינ יד .ראלַאד 4,000 טימ טציטשעגנ קיירטס םעד טָאה רָאביײל ווא

 עציטש עטסערג יד רעבָא ,ראלָאד 100 טימ ןאינוי דעטיירעדעפ-לארטנעס

 ןיא ןָאיני רעכַאמ-ךןעּפַאק עדנעקיירטס יד טָאה שילארָאמ ןוא ?עיצנַאניפ

 עטנינייאראפ יד ןופ ןענַארקענ ?ּפאש ןעּפָא , ןענענ קיירטס לארענעג םענעי

 .ןעטפאשקרעוועג עשידיא

 טלַאמעד ןענייז עכלעוו ,סנָאינוי עשידיא יד ןוא ןעטפאשקרעוועג יד

 סָאװ, ראלָאד 9,878 טימ טציטשעג ייז ןעבָאה ,ךַאװש רחעז ןעוועג ןײלַא

 ,ראלָאד טנעזיוט ןהעצ גָאט וצ טנייה יוװ ןעסייהעג טָאה סָאד

 -רָאפ , ן'כרוד ןענָארקעג סרעקיירטס יד ןעבָאה עציטש עטסערג יד
 וצ זיוה ןופ ןעננאנעג ןענייז ןעפאשקרעוועג יד ןופ סעטימָאק ."םטרעוו
 -רָאפ , רעד סאוו ןעלקיטרא יד .קיירטס ן'ראפ רעדלענ ןעריטקעלָאק זיוה
 ןעבענענוצ רעטייברא יד טָאה קיירטס רעייז ןענעוו טקורדעג טָאה "סטרעוו
 ,טומ ליפ

 סרעקרָאװ טנעמראג סידייל לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ,רעגניזעלש .ב
 ,קיירטס ןופ סרערהיפ יד ןופ עטימָאק א טימ ןערהאפעג לעיצעּפס זיא
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 וָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד וצ ןָאטגנישאוו ןייק ,לָאקיימ .מ ןוא רעדנ'ה .ה

 .עמארגעלעט א "סטרעוורָאּפ , םוצ טקישענוצ טָאה עטימָאק יד .רָאבייל ווא

 -נאניפ וצ ןעמונעגרעביא טָאה רָאביײל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא יד זַא

 עלא ףיױא (רעייטש) סקעט א ךרוד ,קיירטס רעכאמ-ןעּפַאק םעד ןעריס

 - ןיוש ןענייז ראלָאד 2,000 עטשרע יד ןוא ,רעדילנטימ ןָאילימ ייווצ ערהיא

 ןייא ןופ טָאה סָאד .סקעט ן'פיוא רעייטשוצ עטימָאק רעד ןעראוועג ןעבענעג

 טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא סרעקיירטס יד טומ ךס א ןעבענענוצ טייז

 ןופ דימ ןעװעג ןיוש ןענייז עכלעוו ,ןעטנאקירבאפ-ןעּפאק יד סע טָאה

 ןעצנערעּפנָאק ןעמוקעגרָאפ ךיילג ןענייז סע .רענוד א יװ ןעפָארטעג ,ףמאק

 קיירטס רענעי ,ץרעמ ןעט20 םעד זיא ךילדנע ןוא םידדצ עדייב ןעשיווצ

 .םימָארּפמָאק .א ךרוד ןעראוועג טלעטעסענ

 .רעטונ ןייק טינ ןעוועג רעכאמ-ןעּפַאק יד ראפ זיא טנעמלעטעס רעד

 ןעדנוטש ןוא ןעזיײרּפ-סטייברא יד זא ןעכַארּפשראפ ןעבָאה םיטַאבעלאב יד

 "נא ןיא ןאינוי יד זא ,ןעסייהעג טָאה סָאד .ןעוועג יו ןעביילבראפ ןעלעוו

 זיא עגאל יד .עטונ ןייק ןעוועגנ טינ ןענייז ןעגנוגנידַאב יד רעבָא ,טנעקרע

 .קיירטס םעד ןעלטעס טזומעג ןעבָאה רעריפ יד זא ,אזַא ןעוועג ןאד רעבָא

 טשרעהעג רעדילגטימדןָאינוי יד ןעשיווצ טָאה טנעמלעטעס ן'כָאנ ךיילנ

 ןענייז רעסייברא יד יו רעבָא לענש ױזַא .טייהנעדירפוצנוא עסיורנ ַא

 ,טייל ןָאיי עטוג ןעװעג ךָאד ייז ןענייז רעּפעש יד ןיא ףיורא קירוצ

 סבעקס יד ןענייז ,קיירטס ןופ טייצ ןיא ןעטילענ ןעבָאה סָאװ רעפמעק

 קרָאי וינ ןיא רעּפעשדןעּפַאק עלא ןוא ,רעּפעש יד ןופ זייווניצנייא ןעפָאלוצ

 .רעצעלּפ ןָאינוי ןעראוועג ןעצרוק ןיא רעדיוװ ןענייז

 ןיא .ראלָאד טנעזיוט 89 טסָאקענּפָא ןָאיני רעד טָאה קיירטס רעד

 א ןעסייהעג סע טָאה ,המחלמ רעד ראפ ןערהָאי יד ןיא ,ןערהָאי ענעי

 -עג טלהָאצעגסיױא ןיילא סטיפענעב-קיירטפ ןיא זיא ןופרעד .עמוס עגיזיר

 יד ןופ ןעמוקעג זיא ןופרעד עמוס עטסערג יד .ראלָאד 83,830 ןערָאװ

 .אפוג רעכאמ-ןעּפַאק

 זיא קיירטס םענעי ןופ רערהיפ רעטסגיטכיוו רעד זא ,ןענָאז ןעק ךיא

 רעכלעוו ,שנעמיּפַאש א ,רעכַאמ-ךעּפאק א ןיילא ,.רעדניה .ה ןעוועג

 רע'תמא ןא .טומ ןוא רעיודסיוא ,לכש ,עינרענע ךס א טנָאמראפ טָאה

 רעד ןעװעגנ םינ זיא רע .טסילאיצַאס ןוא ןַאמ-ןָאינוי רענעבעגעגרעביא

 רע זיא רעטסגיטכיוו רעד רעבָא .קיירטס םענעי ןיא רערהיפ רעניצנייא

 ,ן'רעדניה רעדורב ףיוא ,םהיא ףיוא עלא ןענייז ,טנעמלעטעס ן'כָאנ .ןעוועג
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 טנעקרענא רעטייברא-ןעּפאק עלא ןעבָאה רעבָא רעטעּפש .,ןעלאפענפיורא

 וצ טייהנעבעגרעביא ןוא םייהיירט ןייז לעיצעּפס ןוא ןעטייקניהעפ ענייז

 ,רעטייברא רעדירב ענייז

 ן'רעדניה ןעבָאה ,סקיירטס ערעדנַא עליפ יו ,קיירטס רענעי

 טמא ןייז ןופ ןעהיצקירוצ טזומעגנ ךיז טָאה רע ןוא ,טנוזעג ךס א טסָאקעג

 ,טנוזענ ןעכאווש בילוצ

 סנָאיני רעכאמ-ןעּפאק יד ןעבָאה ףמאק ןעטסרעוװש ןעטסקענ םעד

 ,"דלריָאו יד ווִא סרעקרָאוו ?עירטסָאדניא , יד טםימ ןערהיפוצכרוד טאהעג

 ןאינוי ןָאשיזָאּפָא ןא טעדנירגעג טָאה דנַאברַאפ רעיינ רעזיד ןעװ

 .קרָאי וינ ןיא ןָאינוי רעכאמ-ןעּפאק רעד ןענעג

 רעלאקידאר רעיינ א אקירעמא ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה 1905 רהֶאְי ןיא

 ֹוִא סרעקרָאװ ?לעירטסָאדניא, ןעמָאנ םעד רעטנוא סנָאינוי ןופ דנאבראפ

 טָאה סע .(װ .וװ .א) "ןילעבָאד וילעבָאדיַא  ,רעדָא ,"דלריִאוו יהד
 טינ סנָאינוי עלא ןופ טפאשרעּפרעק עלארטנעצ א זיא סָאד זא ,ןעסייהעג

 .טלעוו רעצנאג רעד ןֹופ רָאנ ,הנידמ רעזנוא ןופ רָאנ

 ירד ,דנאבראפ ןָאינוי-דיירט םעיינ ןימ אזא ןעדנירג וצ גנונעוואב יד

 יד ןיא ,1904 רהָאי ןופ עדנע ןיא ןעננאפעגנָא ךיז טָאה ,".וו .וו .א,

 עסיורג ןעגנאנעגנָא ןאד ןענייז סע ואוו ,דנאל ןופ סטייטס ןרעטסעוו

 ,םרעניימ יד ייב סקיירטס

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעראוועג טעדנירגעג זיא ",וװ ,וו ,א, יד

 ןאוו ,טייטס אדארָאלָאק ןופ סניימ-רעבליז יד ןיא ןעננוריסאּפ עניטולב יד

 -טייטס רעד ןופ ןעראווענ ןעסָאשרעד ןענייז סרעניימ עדנעקיירטס עליפ

 .ץילימ

 -ַאטינא-ןָאיני עטלא עטמהיראב יד ,"סנואשזד רעהטָאמפ ,

 -אד רעד ,דואווייה .ד םַאיליוו ,סרעניימ יד ןעשיווצ עקרָאט

 ויִא ןָאשיירעדעפ ןרעטסעוװ , רעלאקידַאר רעד ןופ רעטערקעס רענידסלָאמ

 -ידאר ערעדנא עהייר א ךָאנ ןא סבעד .וו ןישזדוי ,"סרעניימ

 -נֵא 1904 רהֶאי ןיא ןעבָאה ,ןעטסילַאיצַאס ןוא רערהיפ-רעטייברא עֶלַאק

 ןעכַארּפשאב לָאז סע ואוו ,ץנערעפנָאק א ראפ עיצַאטינא ןא טרהיפעג

 יד ןיא טסייג ןעלאקידאר א ןעננערבוצניירא יוזא יו ,עגארפ יד ןערעוו

 -ענוצ ךיוא ןאד ןענייז גנוגעוואב רעיינ רענעי וצ .סנָאינוי רענאקירעמַא

 ףָאבייל דנע דיירט טסילעשַָאס , רעטיוט-בלאה רעד ןופ רערהיפ יד ןענַאטש

 ןָאלעד לעינעד ןענאטשענ זיא סע עכלעוו ןופ ץיּפש רעד ףיוא ?סנעיילא

 "'פ ,ל .ס, רעד ןופ

 רהעז ןעווענ ןאד ןענייז סטייטס ןרעטסעוװ יד ןופ רערהיפ-ןָאינוי יד
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 קיטקַאט ןוא ןעדָאטעמ יד טימ ןעוועג גימיטשנייא טינ ןענייז ייז .לאקידאר

 ןעוועג ייז ןענייז ךילכעזטּפיוה ,רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ

 (*,"סנָאינוי טפערק, יד ןענעג

 יד זא ,ט'חנעט'עג ןעבָאה רערהיפ-ןָאינוי עלאקידאר עניטסלָאמאד יד

 לאטיּפַאק ןעוו ,קירוצ רחָאי 22 א טימ טוג ןעוועג רשפא זיא ןָאינוי-טפערק

 ןעוו ,טייצ רעניטצעי רעד ןיא יו טרירטנעצנָאק יוזא ןעוועגנ טינ ךָאנ זיא

 ךיירנלָאפרע ידכ רעבָא ,סטסָארט ןיא טגינייארַאפ ןענייז ןעירטסודניא עֶלַא

 ןעזומ ,ט'הנעט'עג רערהיפ עלַאקידַאר יד ןעבָאה ,סטסָארט יד טימ ןעפמעק וצ

 ןיא טגינייאראפ ןייז עירטסודניא רעד ןופ נייווצ ןעדעי ןופ רעטייברא יד

 -ניא עלא ןוא דנאל ן'רעביא עיצאזינאנרא רעלעירטסודניא רעסיורג ןייא

 רעלאנַאיצַאנרעטניא ןייא ןיא טנינייאראפ ןייז ןעלָאז סנָאינוי עלעירטסוד

 ,"דלריאוו יחד ווָא סעקריָאוװ לעירטסָאדניא , יד ןיא -- ןָאינוי

 יד טריקַאטַא קרַאטש ךיוא ןעבָאה ".ווז .וו .א, יד ןופ רעדנירג יד

 רעייז ראפ סנָאינוי-רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןֹופ קיטקַאט

 -באפ טימ סטנעמירגנא עכילרהעי-ייווצ רעדָא עכילרחעי ןעסילש וצ עדָאטעמ

 יד טיג ,טעטּפיוהאב רערהיפ-ןָאינוי עלאקידַאר יד ןעבָאה ,סָאד ,ןעטנאקיר

 -לארענעג עסיורנ ןענעגנ ןענערָאװַאב וצ ךיז טייקכילנעמ א ןעטסילאטיּפַאק

 -ןָאינוי יד ?ייוו ,עירטסודניא רעצנאנ א ןופ רעטייברא ע ַא ןופ סקיירטס

 ןוא רענייא ןיא עלא טינ ךיז ןענידנע סנָאינוי "טפערק , יד ןופ סטנעמירנַא

 -טסודניא ןא ןופ ןענייווצ עלא סָאד וצרעד טננערב סָאד .טייצ רעבלעזרעד

 -ערב ייז נידנעלעוו טינ ןוא סטנעמירנא ןָאינוי יד גילייה נידנעטלאה ,עיר

 .קיירטס עיטַאּפמיס ַא ןיא ןהענסיורַא טינ לָאמנייק רַאפרעד ןענעק ,ןעכ

 -אזיִנאגרֶא ןימ אזא ןעדנירג ןענעוו ץנערעפנָאק עלעיציפא עטשרע יד

 ןעמוקענראפ ןזיא "דלריִאוו יהד ווא סרעקרָאוװ ?עירטסָאדניא , יד יוװ ,עיצ

 רעפורַאבנײא-טּפױה יד ,1904 רהָאי ןופ טַאנָאמ ראונַאי ןיא ,אנאקיש ןיא

 רערהיפ יד ןוא עטמַאאב יד ןעוועג ןענייז ץנערעפנָאק רעטשרע רענעי ןופ

 -רעטייברא עלארטנעצ עלאקידאד א ,"ןָאינוי רָאבייל ןאקירעמא , רעד ןופ

 -עדעפ ןרעטסעװ, רעד ןופ טייטס "סנייטנואמ יקאר , ןיא טפאשרעּפרעק

 ןאקירעמא עלאקידאר ענינייא ןופ רערהיפ יד ןוא "סרעניימ ווא ןָאשייר

 -ענרעטניא רעטייברא ירעיורב , יד יוװ ,סנָאינוי רָאבייל ווִא ןָאשיירעדעפ

 שא

 ןופ רעטייברא יד ואוו ,ןָאונוי אזא ןעפורעגנָא טרעוו ןָאונוי "טפערק, ַא (*

 טָאה עכלעוו ,ןאינוי רערעדנוזַאב א ןיא טריזינַאגרָא ןענייז דיירמ ןופ גייווצ ןעדעי

 רעדנעפערטאב רעצנאג רעד ןופ סנָאונוי עגירעביא וד טומ גנודנובראפ עכבאווש א רָאנ

 .עירטסודנוא
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 עֶלַא וצ טקישענסױרַא טָאה ץנערעפנָאק עטשרע עזיד ,"ןָאינוי לענעש

 םעד ןענעוו גנורהעלקרע ןא טימ ףורפיוא ןא דנאל ןופ סנָאינוי רעטיײברַא

 יד .ןָאשנעװנַאק א ראפ ףור א טימ ,םזינָאינוי-דיירט ןעלעירטסודניא םעיינ

 ןיא ןעטרָאד .אנאקיש ןיא ,1908 ,ילוי ןיא ןעמוקענרָאפ זיא ןָאשנעװנָאק

 יד .?דלריִאוו יחד ווֶא סרעקרָאו ל?עירטסָאדניא יד , ןעראוועג טעדנירגעג

 : ןעוועג ןענייז "וו .וו .א, רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה סאוו סנאינוי

 עלַאקָאל עלַא ,"סרעניימ ווא ןָאשיירעדעפ ןרעטסעוו, רעד ןופ סלַאקָאל יד

 -ילבראפ ס'נָאילעד לעינעד ,"ןָאינוי רָאבייל ןאקידעמא , רעד ןופ סנָאינוי

 א ןוא ,,סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס , רעד ןופ סנָאינוי ענעב

 וִא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ סנָאינוי עלאקָאל ?הָאצ עסיוועג

 -סננודנירג רעד ייב ןעבָאה "וו .װ .א, רעד ןופ רערהיפ ענינייא .רָאבייל

 ןעריזינַאנרַא טינ טעוו טפַאשרערהיפ עיינ יד זא ,ןעכָארּפשראפ ןָאשנעװנָאק

 -ַאנרָא-טינ ךָאנ עֶלַא ןענינייאראפ טעוװ יז רָאנ ,סנאינוי-סנָאיציזַָאּפָא ענייק

 ,(רעטייברא עטריציפילאווק) ?סקינעקעמ דליקס , יד ייס ,רעטייברא עטריזיג
 עכלעוו ,(טייברא "עצרַאוװש , ,עטסָארּפ ןעוט סָאװ יד) "דליקסנא , יד ייס
 -עלכאנראפ ןאד זיב ,טעטּפיוהאב ןעבָאה רערהיפ עלאקידאר יד יװ ,ןענייז
 .רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ ןעראוועג טניס

 א ןערהיפנָא טעװ ".וו .וו ,א, יד זא ,ןעכָארּפשרַאפ ייז ןעבָאה ךיוא

 ווִא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא רעד ןופ סנאינוי יד ןעשיווצ עדנַאגאּפָארּפ

 עלעירטסודניא עיינ יד ףיוא ןעריזינאנראער ךיז ןעלָאז ייז זא ,רָאבייל

 | .תודוסי

 ךיוא ןענייז קרָאי וינ ןיא ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייאראפ יד

 ענארפ יד "וו .וו .א, רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעזיד וצ ןעדַאלעגנייא ןעוועג

 עשידיא עטגינייאראפ יד ייב ןאד זיא ןָאשנעוװנָאק רעד וצ ןהעג לָאז ןעמ יצ

 ןיא סע ןוא ןעראווענ טריטוקסיד ךילדנירג קרָאי וינ ןופ ןעטפאשקרעוועג

 ,ננונעואב רעיינ רעד ןיא ןעמהענ וצ ?ייטנָא טינ ןעראוועג ןעסַאלשאב

 וצ טרילעּפא קרַאטש טָאה סנַאינוי עלעירטסודניא ןופ לאעדיא רעד שטָאכ

 טושּפ ךיז טָאה ןעמ .סנָאינוי עשידיא רעקרָאי וינ יד ןופ רערחהיפ עגינייא
 טימ עטכישעג יד ןעלָאהרעדיװ טינ לָאמא ךָאנ ךיז לָאז סע זא ,ןעקָארשעג

 -יילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס , יד עכלעוו ,סנַאינוי-סנָאיציזָאּפָא יד
 -פוזער עכילדעש וצ טרהיפעג טָאה סָאװ ןוא ,טעדנירגעג טַאהעג טָאה "סנע
 .רעטייברא עשידיא עטריזינאגרא יד ראפ ןעטַאט

 ךילמיצ ןעוועג ןאד זיא עכלעוו ,(.ּפ .ס) ייטראּפ עשיטסילאיצאס יד
 ןיא גנלעטש עֶלעיציפָא ןייק ןעמונעג טינ טייצ עטשרע יד טָאה ,קרַאטש
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 -טימ ייס טרעהענ ןעבָאה .ּפ .ס רעד וצ .".וו .וו .א, יד ןופ עגארפ רעד

 .וו .וו ,א יד ןופ ייס ,רָאבייל וזָא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ רעדילג

 ,.סנָאינוי
 ןָאשנעװנָאק רעטשרע רעייז ייב זא ,טעטּפיוהאב ןעבָאה ,וו ,וו .א יד

 -נֹוה ןופ טפאשרעדילגטימ א טימ סנָאינוי 208 ןעטָארטראפ ןעוועג ןענייז

 .רעטייברא טנעזיוט ניצרעפ ןוא טרעד

 ןעבָאה "יו .וו .א, יד ןוא גנאפ רהעז ןעמונעג טינ רעבָא טָאה סע

 ירד .סעיצקארפ ייווצ ףיוא ךיז ןעטלאּפשענ סנַאשנעװנָאק יירד ערעייז ייב

 רעטירד רעייז ייב ,1907/ רהָאי ןיא ןעמוקענראפ זיא גנוטלאּפש עטצעל

 ןעמוקעגרָאפ זיא ףמאק רעד .אנאקיש ןיא ךיוא ,ןָאשנעװנָאק רעכילרהעי

 ןוא ןָאילעד לעינעד סָאװ ,ןָאיצקא רעשיטילָאּפ ןעגעוו טקנוּפ םעד בילוצ

 לָאז סָאד זא ,ןעגָאלשעגראפ ןעבָאה ןעטאנעלעד עשיטסילאיצַאס ערעדנַא

 םעד ןענעג .וװ .וװ .א יד ןופ גנורהעלקרעדןעּפיצנירּפ רעד ןיא ןעמוקניירא

 ןעועג ןענייז עכלעוו ,.וו .וו .א יד ןופ רערהיפ יד ןעוועג ןענייז טקנוּפ

 -ידניס עשינעילאטיא ןוא עשיזיוצנארפ יד ןופ קיטקאט רעד וצ טגיונעג

 .װ .וו .א יד ןעּפאכראפ וצ ןעננולעג זיא ןעטסילאקידניס יד .,ןעטסילַאק

 "ייז .וו .וי .א יד ןופ עיצקַארפ רעשיטסילאקידניס רעד ןופ ץיּפש רעד ףיוא

 עטמַאעב-טּפױה יד ,ןהַאשזד-טניעס ןוא ןַאמטוארט ןעוועג ןענ

 ךןָאט-טּפױה יד ןופ ןעגנַאנעגטימ ייז טימ ןענייז ךיוא .וװ .וו .א רעד ןופ

 .שזד ,ןילפ הטע כאזילע ,דואווייה .ם'וו רעבעג

 א א ק ס ער ט ,יט ינ ַאווָא יש ז ד .א ,ר ָא ט ט ע

 | .ערעדנַא

 :ןעוועג ןענייז .ו .ו .א יד ןופ עיצקארפ ס'נָאילעד ?עינעד ןיא

 -נייר סירָאב ,רעטכיד ןאמ רע ה ,ץט אק ףלָאדור

 עיצקארפ עזיד .ערעדנַא ןא נר עב סָאלש ףסוי ,ןייטש

 .טייטס ןעגישימ ,טיִארטעד ןיא ריטראווק-טּפיוה רהיא טָאהעג טָאה

 -עגרָאפ ןענייז "וו .וו .א, יד ןופ ןעגנוריסַאּפ עטסטנאסערעטניא יד

 ץנאג ךיז ןעמ טָאה קרָאי וינ ןיא .סנַאינוי עשידיא ערעזנוא ייב ןעמוק

 ןעוו ,טסעוו רעד ןייא ןעמוקענראפ זיא סאוו םעד טימס טריסערעטניא גינייוו

 קרָאי וינ ןיא .סעיצקארפ יירד ןעראוועג זיא .וװ .וו .א עיצקארפ ןייא ןופ

 סעיצקארפ יירד יד ןופ עדעי יוװ ,ןהעזעג סנָאינוי עדנעריטסיזקע יד ןעבָאה

 ָאֹּפִא ןעריזינַאגרָא וצ קרָאי וינ ןיא סרעזיינאגרא ןעקיש .וו ,וו ,א יד ןופ

 .סנָאינוי עגיה יד ןענענ סנָאינוי-סנָאיציז

 ,דנאלסור ןיא עיצולָאװער רעטשרע רעד ךָאנ ךיילנג ,1906 רהאי ןיא

 ,ןעדיא ּףיוא ןעמָארנַאּפ עכילרעדיוש ןעמוקעגרָאפ רעדיוו ןענייז ןעטרָאד ןעוו
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 "ימיא עשידיא עגנוי ןעסאמ ןעמוקנָא ןעמונעג רעהא דנא?סור ןופ ןעבָאה

 דנַאלסור ןיא ךיז ןעבָאה סָאװ ,עליפ ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ ,ןעטנארנ

 יד ןעבָאה ייז ןופ לָאצ עסיורג א .גנונעוואב-רעטייברא רעד ןיא טנילייטאב

 -עוואב-רעטייברא רענאקירעמא רעד ףיוא םורק רהעז טקוקענ טייצ עטשרע

 וו וו .א יד ןופ סעיצקארפ יד וצ ןענאטשענוצ ןאד ןענייז ןוא גנונ

 רעטייברא עשידיא יד ןעשיווצ .וו .וו .א רעד ןופ רערהיפ עטנאקאב יד

 ,ג ר ע ב ס ָא 7 ש ף ס ו| י :ןעװענ ןאד ןענייז קרָאי ןינ ןיא

 -ָאד .מ ,ןַאמנגיו סידרָאמ ,יקסרימיזאק סקַאמ

 .דנַא ןא קאינש יוו .נ ,5 עט פעש .נ ,םוֿכבנע ר

 עלעירטסודניא ןעראוועג טריזינַאנרא קרָאי וינ ןיא ןאד ןענייז סע |

 ,רעטייברא-ןעזייא ,רעקיזומ ,רעכַאמקוָאלק ,רעטייברא-רעקעב ןופ סנָאינוי

 -ַאיטקא יטעייראוו ,סרָאליײט סידייל ,סרעקיימ-טסייוו סידייל ,סדונ-טייחוו

 ,ערעדנא ןוא רעכאמ סקאב-רעּפייּפ ,ןער

 יד ןיא סנאינו סנָאיציזָאּפָא ..װ .װ .א} עלַא יד ןופ

 רעד ןענעגנ טריזינאגרא ןעבָאה "סעקינלאידטסָאדניא, יד עכלעוו ןָאינוי

 ,עטסזעילַאדנַאקס יד ןעוועג ,ןאינוי רעכאמ-ןעּפאק

 רעד ןיא ןָאינוי סרעקיימ-ּפעק עטלא יד טָאה ,טנָאזעג רעהירפ ןיוש וו

 ".פ ,5 ,ס, רעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא סָאװ ,גנוטלַאּפש רעד ןופ טייצ

 יד שטָאכ ןוא .ןָאלעד לעינעד ןופ סםולפנייא םעד רעטנוא ןענופעג ךיז

 רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ןעוועג זיא ןאינוי רעכאמךןעּפַאק לַאנָאשענרעטניא

 ןופ רעטקאדער םעד טקישעג יז טָאה רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא

 ,ןילדע םאיליוו ,"לאנרושז רעכַאמ-ןעּפַאק, רעד גנוטייצ רעייז

 רעד וצ טאנעלעד סלא ,טסילאיצַאס רעגיטעט א ןעוועג ןאד זיא רעכלעוו

 ."וו .וו .א, רעד ןֹופ ןָאשנעװנָאק רעטשרע

 ןערעטלע ענייז טימ ןעמאזוצ אקירעמא ןיא ןעמוקעגנ זיא ןילדע םאיליוו

 טצעזאב ךיז טָאה רע .ןערהָאי רע90 יד ןופ גנאּפנָא ןיא דנאלסור-םורד ןֹופ

 -איצַאס רעד ןופ דילנטימ א ןעראוועג ךיוא רע זיא טרָאד .עינראפילאק ןיא
 . ןופ ןעטסילאיצַאס עשידיא עניטעט יד ,רימ .ייטראּפ רעטייברא רעשיטסיל

 ןיא ןעצנעדנאּפסערָאק ענייז ךרוד םיֹא ןופ טסואוורעד ךיז ןעבָאה קרָאי וינ
 .אקסיצנארפ-ןאס ןופ ןעקישוצ טנעלפ רע עכלעוו ,/טאלב-דנעבא, ןעשידיא
 ןיא רע זא ,ןענומענסיוא ןעבָאה ןוא טנערּפעגנָא םהיא ןעגעוו ךיז ןעבָאה רימ
 ףיוא םוילאיצַאס טנידערּפ רעכלעוו ,/רָאטַארָא יִאֹבה ַא ,רֹוחב רעגנוי א
 ןייז טימ טייבראעג רע טָאה ןעכאמ וצ ןעבעל א ףיוא .שידיא ןוא שילגנע
 רעבא רע טָאה ניטייצכיילג .רָאטס רעייז ןיא יירעדיינש ייב רעטָאפ
 יד ןעוו .ָאקסיצנארפ ןאס ןיא טעטיזרעווינוא דראפנעטס םעד טכוזאב ךיוא
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 יד טָאה ,1897 רהָאי ןיא ,.ּפ .ל .ס יד ןעזָאלראפ ןעבָאה ?ןעטסיסטרעוורָאפ,

 טכארבענּפארא .ּפ .? .ס רעד ןופ עיצקעס רעקרָאי וינ עשידיא ענעבילבראפ

 רענדער עשיטסילַאיצַאס יד ןופ םענייא סלא קרָאי וינ ןייק ןילדע םאיליוו
 .רעביירש ןוא

 רעד ןיא ןעטסילאיצַאס עשידיא יד ןופ גנוטלאּפש רעטייווצ רעד ךָאנ

 -רָאפ , ןיא רעטײברַאטימ ַא ןערָאװעג ןילדע זיא ,1899 רחָאי ןיא ,.ּפ .? .ס

 -רא ןופ רעטערקעס לארענעג רעד ןעוועג רע זיא 1914 רהֶאי ןיא ."סטרעוו

 .נניר רעטייב

 ןילדע טָאה ".וו .וו .א, רעד ןופ ןָאשנעװנַאק רעד ןופ גידנעמוקקירוצ

 ןופ עוויטוקעזקע ?ארענעשזד רעד ייב זיא סע ןוא ,טכיראב א ןעבעגענּפָא

 ךיז ל?לייוורעד ןעראווענ ןעסָאלשאב ?אנָאשענרעטניא רעכאמךןעּפַאק רעד

 .".וו .וז .א, רעד ןָא ןעסילשוצנָא טינ

 ןא טעדנירגעג ןעבָאה סָאו ,רעכַאמ-ןעּפאק ןענופעג ךיז ןעבָאה ךָאד

 טָאה ןָאינוי סנָאיציזָאּפָא יד ,ןָאינוי רעטלא רעד ןענענ ןָאינוי-סנָאיציזָאּפָא

 ,117 לאקאל סלא .וװ ,וז ,א, רעד ןופ רעטרַאשט א ןענָארקענ

 רעכאמ-ןעפאק לאנָאשענרעטניא רעד ןופ עוויטוקעזקע לארענעשזד יד
 "יו וו .א} רעד ןופ ןאמרעש רעטערקעפ םוצ טריטסעטָארּפ טָאה ןָאינוי

 ,רעטראשט ַא ןעבענענ ןערענָאיציזַאּפָא יד טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןענעג

 יד ןעשיװצ ןענייז ,טמיילקעג טָאה ןאינו יד יו ,לייוו

 .סבעקס ענינייא ןעװעג ןָאינוי-סנָאיציזָאּפָא רעד ןופ רעדנירג

 טינ ןָאינוי סנָאיציזָאּפָא יד רעבָא ןעבָאה ",וו .וו .א, רעד ןופ עטמַאאב יד

 ננולדנאה רעייז ראפ ץורית א סלא  ,דנַאברַאפ רעייז ןופ ןעסַאלשענסיױא

 -ןעּפַאק, ןופ רָאטקאדער רעד ,ןילדע םאיליוו זא ,ןעבעגעגנָא ייז ןעבָאה

 ןעטכארטאב ייז ןעכלעוו ,לעקיטרא ןא ןעבירשעגנ טָאה "?אנרושז רעכאמ

 .".וו .וו .א, רעד ראפ גנונידיילאב א סלא

 רעכאמ-ןעּפאק ןופ ןָאינוי-סנָאציזַאּפָא רעד ןופ רערהיפ-טּפיוה רעד

 זיא דארג .?ע ט פ עש רעסיוועג א ןעווענ זיא ןָאינוי רעטלא רעד ןענעג

 ךס א ןעוועג ןענייז סע ןוא ,דנאל ןיא סיזירק א ןעוועג טייצ רענעי ןיא

 רעד .רעכאמ-ןעּפאק יד ייב ךיוא ןוא סדיירט עלא ןיא עזָאלסטייברא

 ןעמונעג טָאה "וו .ו .א, רעד ןופ לאקאל רעכאמ-ןעּפאק סנָאיציזָאּפָא

 -ןעּפאק יד ןיא סבאשזד ןעטעב ןעפיול ןעלָאז ייז רעדילנטימ ענייז ןעקיש

 -ןעּפאק ליפ יוזא ןעמוק סע ןא נידנעהעזרעד ,םיטאבעלאב יד .רעּפעש

 ןעזיײרּפ-סטייברא יד ןעריצודער ןעמונענ ןעבָאה ,טייברא ןעטעב רעטייברא

 וצ טלאוועג ךיוא ךיז טָאה םיטַאבעלאב יד .תוכאלמ-ילעב ערעייז ןופ

 -פיורא טנעלפ סע ןעוו ,ראפרעד ,ןָאינוי סרעקיײּפמעק עטלא יד ןעכערבוצ
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 יד ןענעלפ ,בַאשזד א ןעטעב ּפאש ןיא רעבמעמ "וו ,וװ .א, ןא ןעמוק
 עטלא ןעניײלּפָא ןוא טייברא רעד וצ ןעמענ םהיא ךיילנ סרערושטקעפונאמ
 -ענפיורא ןענייז עכלעוו ,סקיירטס ֹוצ טרחיפעג טָאה סָאד .טײלדןָאינוי
 טָאה ָאד ןוא .ןָאינוי רעכאמ-ןעּפאק רעטלא רעד ףיוא ןעראוועג ןעגנואווצ
 "ונעג ןעבָאה סרעקיימ-ּפעק ".וו .וו .א, יד ןעוו ,עטסכילסעה סָאד טריסאּפ
 ,רעכערב-קיירטס טימ רעּפעש יד ןעצעזַאב ןעמ

 ןעגנולמאזראפ עליפ טכוזאב ןאד טָאה ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש רעד
 רע טָאה ןעטרָאד .ןייל-טעקיּפ יד ךיוא ,רעכאמ-ןעּפאק עדנעקיירטס יד ןופ
 ןהעזעג ןעמ טָאה ןעטרָאד .ףמאק-רעדורב םענעי ןופ טייקרעטיב יד ןהעזעג
 טָאה ףמאק-רעדורב רענעי ,סנָאינוי-סנָאיציזָאּפָא ןופ טייקכילסעה עצנאג יד
 עדנעממעק עטלא עווארב יד ןעבָאה ךילדנע ,רעטניוו ןעצנאנ א טרעיודעג
 -קעפונאמ יד ןוא ,ןעטסינָאיציזָאּפָא "וו .וו .א, יד טגיזאב רעכאמ-ןעּפַאק
 עטנינייאראפ יד ,ןָאינוי עטלא יד טנעקרענא רעדיוו ןעבָאה סרערושט
 יד טציטשענ שינרענע טייצ עצנאנ יד ןַאד טָאה ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא
 -ַאּפָא עשידיא יד ןענעג ףמאק ןעטכערעג רעייז ןיא רעכאמדןעּפַאק עטלַא
 ."ןילבָאד וילבָאד יא, רעד ןופ ןעטסינָאיציז

 סנָאינוי-סנָאיציזָאּפָא ערעייז טימ ךיז ןעבָאה רערחיפ  ".וו .וו .א, יד
 ןיא ךילכעזטּפיוה .ןעסאמ רעטייברא עשידיא יד ייב טסאהראפ קרַאטש
 " יז .וו .א, יד ןענעג טנערענפיוא קרַאטש ןעוועג טפאשרעטייברא עשידיא יד
 ,ןָאינוי רעכאמדןעּפאק רעד ןענעג גנולדנַאה רעזעילאדנאקס רעייז בילוצ

 טנעקעג טינ גלָאפרע ןעסיורג ןייק םוראד ןעבָאה "וו .וװ .א, יד
 ,םקיירטס יד ןופ רעניצנייא ןייק .רעטייברא עשידיא יד ןעשיווצ ןעבָאה
 ערעייז ןופ עליפ .ןעראוועג ןענואוועג טינ זיא טרהיפעג ןעבָאה ייז סאוו
 -ָאיצַאנ יד .,טייברא רענעגייא רעייז ןיא ןעראוועג טשיוטנא ןענייז רערהיפ
 יירד-ייווצ ףיוא ןעטלאּפשוצ ךיז ןעבָאה ".וו .וו .א, רעד ןופ רערהיפ עלאנ
 ץרעייז טימ ןענייז ".וו .וו .א, רעד ןופ רערהיפ עשידיא יד ןוא סעיצקארפ
 ץשידיא עטנינייאראפ יד וצ רעבירא זייווגיצנייא םרעבמעמ ענעבילבראפ
 עשידיא עדנעריטסיזקע יד טימ טגינייאראפ ךיז ןעבָאה ןוא ןעטפאשקרעוועג
 ,קרָאי וינ ןופ סנָאינֹוי

 ערהיא בילוצ טָאה "דלריִאוו יהד ווא סרעקריָאװ ֿפעירטסָאדניא , יד
 ןרעטסיא יד ןיא .ןהענרעטנוא ןעמונעג זייוונעפוטש ןעגנורהיפ עשלאפ
 פַאמנייק ".וו .וו .א, יד ןעבָאה ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןופ סטייטס
 סע .סנאינוי עדנעטיידַאב רעגינייוו רעדָא רהעמ ןעריזינַאגרָא וצ ןעזיוואב טינ
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 סטייטס ןרטסעוו יד ןיא סנָאינוי ערעייז ןופ סלאקָאל ןעבילבראפ ךָאנ ןענייז

 "וו .וו .א, ר'אנאקיש ןופ סרעזיינאנרא ןענעלפ טייצ ןצ טייצ ןופ .דנאל ןופ

 עטסָארּפ ןופ רעטייברא ןעריזינאנרא ןוא ןעטַאטש ןרעטסעוו יד ןיא ןעמוק
 .סקיירטס ערעייז ןערהיפ ןענעלפ ןוא ןעכאפ (דילקסנא)

 אקירעמא ןיא גנורינער יד טָאה המחלמ-טלעוו רעד ןופ ןערהָאי יד ןיא

 -ּפירקסנָאק , ןעגעג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,".וו .וו .א, יד טנלָאפראפ קרַאטש

 ןיא ןעראוועג טראּפשעגנייא ןענייז ".וז .וו .א, רעד ןופ רעוט עליפ ."ןָאש

 -לעװ ,רואווייה ןעוװעג ךיוא זיא עטריטסערַא יד ןעשיווצ .סעמרוט יד

 ןייז יו ױזַא .עמרוט רהָאי 20 ףיוא ןעראווענ טלייטרוארַאפ ךָאנרעד זיא רעכ

 א ףױא ןעראוועג ןעזָאלעגסױרא רע ןיא ,ןעראוועג טרילעּפא זיא סייק

 -ענגקעווא זיא ןוא ליעב יד ןעלאפ טזאלענ טָאה רע .ליעב עמוס רעסיורג

 .ןעברָאטשענ 1928 רהָאי ןיא זיא רע ואוו ,דנאלפור-טעווָאפ ןיא ןערהָאפ

 ,ענעצס רעד ןופ רעטנורא ןעצנאנניא טעמכ זיא "וו .וו .א, יד

 -נולעג ןָאינוי רעכאמ-ןעּפַאק רעד זיא ףמאק ןופ ןערהָאי עליפ יד רַאפ
 (40) ניצרעפ א ,טייברא-ךָאו : רעדילנטימ ערהיא ראפ ןעפמעקוצסיוא ןענ
 ןופ םעטסיס אזא ןופ גנורהיפנייא יד ןוא ,ךָאוװ-סטייברא עגיד'העש

 -טסירק רעדא עשידיא רעדנא ןייק עכלעוו ,אזא ,ננורעכיזראפ-עזָאלסטייברא

 םיטאבעלאב יד ,ןענירק וצ ןעזיוואב טינ טנייה זיב ךָאנ טָאה ןָאינוי עכיל

 ןָאנװ יד ןוא ,דנַאפ-סננורעכיזראפףןעזָאלסטייברא םוצ ןעלהָאצ ןיילא

 תעב ,טציא רעטײברַא יד ןופ ענַאל יד זיא ךָאד .םיא טעטלַאוװראפ ןיילַא
 יד .עדנעלעטשנעדירפוצ ןייק טינ טייוו ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד

 -ראּפָארּפ טריצודָארּפ טציא ןערעוו ןעּפאק םגה סאוו ,זיא םעד ןופ ךאזרוא

 טניטפעשאב קראי וינ ןיא טציא ךָאד ןערעוו ,לָאמַא יו רהעמ לענָאיצ

 רעטייברא רהעמ סיורא ןעלַאפ רהָאי ַא סאוו .לָאמַא יו רעטייברא רענינייוו

 .וצ טינ ןעמוק עיינ ןייק ןוא דיירט ם'נופ

 ךאפ-ןעפאק םעד ןוא ,סדיירט-?עדָאנ יד ןופ קילנמוא רעטסערג רעד

 -טסודניאןעּפאק יד ;עיצַאזילַאקָאל ןופ ץנעדנעט יד זיא ,טנעכערעגניירא
 רעדָא טדָאטש א ןעפערט טינ טנייה ןיוש ןעק'מ .ךיז טריזילאקָאל עיר
 -ןעּפאק א ןעניפעג טינ ךיז לָאז סע ואוו ,אקירעמא ןיא לעטדעטש א וליפא

 -עצ יוזא ,טריזילארטנעצעד יוזא זיא עירטסודניא ןא ןעוו ןוא ירָאטקעּפ

 וצ גירעהעג יוװ יז ןָאינוי רעד ראפ רעווש זיא ,ןעפראוועצ ןוא טלעקערב

 .ןערילארטנָאק

 -לעב רעד ןעברָאטשענּפָא זיא טייברא-ךָאװ ןופ גנורהיפנייא רעד טימ

 רעטייברא עטלא יד יװ רעדָא ..,טנעה ...טנעה ."קינעקעמ , רעד ,הכאלמ
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 ניטינ טינ ןיוש ןיא סע .טנייה ןעמ טננאלראפ ,"סעּפַאל , ,ייז ןעפור

 -קעס, ןיא טלייטעצ זיא טיײיברַא יד .חכאלמ-לעב רענעמַאקלופ א ןייז וצ

 ַא ,"קעשַאד א טכאמ רערעדנא ןַא ,"רעווָאק , א טכאמ רענייא ; "סעיצ
 לעטיה סָאד "טשיניפ, רעטרעפ ַא ןוא 'זייס ַא טכאמ רעטירד

 רעצעלּפ יד ןעמענראפ ןעיורפ עליפ סאוו ךאזרוא יד זיא סָאד .וו .זא ןוא

 .דיירטדעּפאק ןיא גנוניישרע עיינ א זיא סָאד ,טייברא רעד ייב רענעמ ןופ

 ייב טינ רעבָא ,דיירט-ןעּפאק ןיא טגיטפעשאב ןעוועג לָאמעלַא ןענייז ןעיורפ
 ןעדייל רעטייברא-רענעמ יד זא .טציא ןעוט ייז עכלעוו ,טייברַא רעד

 .ןעכיירטשרעטנוא וצ נירעביא זיא ,ןופרעד

 קרָאי וינ טכאמענ טָאה עירטסודניא רעד ןופ גנוריזילַאקַאפ יד

 | .רעטנעצ-ןעּפאק ןערענעלק ַא רַאט
 ,ןערַאדנייא ןייא ןיא דײרטיּפעק רעד טלאה טציא זיב 1919 רחְאי ןופ

 ןעכאזרוא:טּפיוה יד ןופ ענייא ךָאנ .טינ ?ייוורעד ןעמ טהעז העושי ןייק ןוא

 טפיוק רעוו .ןעלטיח ןהִא ןהעג וצ עדָאמ א ןעראוועג זיא סע סָאװ ,סָאד זיא

 טינ טנייה ןעגָארט ייז ןוא ,ןעטנעדוטס-שזדעלאק יד ,גראווננוי יד ? סּפעק

 .סּפעק ןייק

 ןיא ןיוש ןעהעז סרערושטקעפונאמ יד זא ,טכעלש ױזַא זיא עגאל יד = |
 יד ןעזייטרעודא וצ טלענ טימ ?לש א ןעדנעּפס ייז ןוא ,קילנמוא םעד
 "מורא זַא ,םלוע םעד ןעזייוואוצנא ךיוא ןוא ,סּפעק ןענָארט ןופ טייקכילצינ

 ,טנוזעג ן'ראפ רהאפענ א זיא ּפעק עליוה טימ ןהענ

 ,סרערושטקעפונאמ יד ןופ ןערעוו טסולפנייַאַאב טעוו םלוע רעד יצ
 רעכאמיּפעק םעד ןיא ?ייורעד רעבָא .ןענאז טינ ןעמ ןעק ,טינ רעדָא

 .טכעלש

 עטסנהעש יד ןופ ענייא םויח דע ןָאינוי רעכאמּפעק יד זיא ךָאד

 ,עקירעמא ןיא סנָאינוי עשידיא

 .ןַאינוי יד ןוא דיירט ירענילימ רעד

 ןופ סטעה-ןעיורפ טריצירבאפ ןעמ ןעכלעוו ייב ,ךאפ-ירענילימ רעד
 ןופ ךיוא סנעטצעל ןוא שָאלּפ ןוא טעמַאס ,ךוט ,םארקאב ,טָארד ,יורטש
 קירוצ רהָאי 75 טימ טָאה ןעמ עכלעוו ,עירטסודניא ןַא זיא ,(רעטופ) ץלעפ
 | ,םמראפ ףיוא ןעטייברא וצ ןעגנאפעגנָא

 טרעוו "ןָאינוי ירענילימ ןוא ןעּפַאק רעד ןופ עטכישענ יד, רעד ןיא

 ןופ ןערהָאי רע50 יד ןיא טנעלפ ןעמ יוזא יו ,סעדנענלָאפ טלהעצרעד

 :ןעיורפ ראפ סטעה אקירעמא ןיא ןעטייברא טרעדנוהרהָאי ןעטצעל|
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 ,יננומ סַאמָאהט רעדנעזייר רעגיבייא רעשירייא רעטסואוואב רעד,

 -עמא ןיא רהֶאי 9, ךוב א ןילבוד ןיא טכילטנעפעראפ 1880 רהָאי ןיא טָאה

 אקירעמא ןיא דיירט ירענילימ םעד ןענעו רע טלהעצרעד טרָאד .?אקיר

 - :ןערהָאי ענעי ןופ

 טרעוו אקירעמא ןופ ןעירטסודניא עטכייל יד ןופ לייט רעסיורג ַא;

 -עּפס ,סרעמראפ ןופ רעזייה יד ןיא סנירעטייברא ןעיורפ ןופ טריצודָארּפ

 -רעוו ,טוקיטקענָאק ,סטעזושטאסאמ) סטייטס דנאלננע-דוינ יד ןיא ?עיצ

 ןַארַאפ ןענייז ןָאטסָאב ןוא קרָאי ןינ ןיא ,(ןיעמ ןוא רישּפמעהדוינ ,טנָאמ

 -נענַא ןעבָאה עכלעוו (סטענַאב-יורטש ןופ רעזייה-רעוו) ןעטפעשעג עסיורג

 טנענא רעד .ןעטייווצ םוצ םראפ ןייא ןופ רדסכ םורא ןערהָאפ סָאװ ,ןעט

 טגנערב רע ןעכלעוו טימ סובינמא ןעטכאמראפ ןעסיורנ א ןיא טרהָאפ

 סטענאב ןופ ןעלעדָאמ ךיוא "דיערב , ענעיורטש ןופ ךאלקעּפ ןערהיפוצ

 רע טזָאל ןעלעדָאמ יד טימ יורטש ךאלקעפ יד ,עדָאמ רעטסעיינ רעד ןופ

 ןעדעי ןיא ?ארעביא סרעמראפ יד ןופ רעטכעט ןוא ןעיורפ יד ייב רעביא

 ןופרעד ןעכַאמ ןוא יורטש יד ןופ ןעטייברא ןעיורפ יד ,ייז ןוא .ףרָאד

 טייצ א םימ .ייז טיג טנענא רעד סאוו לעדָאמ ן'טיול ,סטעה ןעיורפ

 ניטראפ יד פא טמענ ןוא ןערהָאפוצ רעדיוו טנענא רעד טמוק רעטעּפש

 רע טזָאל ייברעד ןוא ,טלענ טייברא סָאד ייז טלהָאצַאב ,סטעה ןעיורפ

 ןעכַאמ רעדיוו ןעלָאז ייז ,ןעלעדָאמ טימ יורטש עיור רעביא לָאמא ךָאנ

 יד גידנענעכערניירא ,םראפ ןוא ףרָאד ןעדעי ןופ ןעיורפ עלא .סטעה עיינ

 רעד ייב ןעמונראפ ןענייז ?עטדעטש ןופ חלנ ןופ ןוא רָאטקָאד ןופ יורפ

 ".סטעה ןעיורפ ןעכאמ וצ טייברא

 יד ןופ סמראפ יד ףיוא ןעראוועג טייבראעג ןענייז סטעה-ןעיורפ יד

 .ןערהָאי רע70 יד ןופ עדנע זיב סטייטס דנאלננעדוינ

 -ירבאפ ירענילימ עכנאמ ןעבָאה ןעדהָאי רע80 יד ןופ גנאפנָא ןיא

 קראי וינ ןיא ןעקירבַאפ ןערהיפנייא ןעמונעג ,עסיורג-רָאנ יד ןופ ןעטנאק

 ןעיינ וצ טייברַא רעד וצ ןעיורפ ןעמענוצ טנעלפ ןעמ ואוו ,ןָאטסָאב ןוא

 -רעמרַאפ יד יו ,םעטסיס רעבלעז רעד טיול ,טנַאה םייב סטעה ןעיורפ

 טינ עירענישַאמ ןייק ךָאנ ןיא טייצ רענעי וצ .טיײברַאעג ןעבָאה סרעק

 .םטעה ןעיורפ ןעכַאמ ראפ ןערָאװעג טצונַאב

 -ראפ עירטסודניא ירענילימ רעד ןיא ןענייז 1900 רהֶאי ןיא טשרע

 ןעיורפ יד טייבראעג ןערעוו סע עכלעוו טימ ,ןענישאמ ןערָאװעג טמָאקלָאפ

 ייז טגעלפ ןעמ יו ,טכאמעג טוג ןוא ןהעש יוזא סיורא ןעמוק סָאװ ,סטעה

 טכארבעג ןעבָאה סטעה ןעכַאמ וצ ןענישאמ יד .טנאה םייב רעהירפ ןעכאמ

 ייב .ןעפיוקראפ רעניליב ןענעק סטעה ןעיורפ יד לָאז ןעמ זא ,וצרעד
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 סאוו ,טדעטש עסיורג יד ןיא רעצעלּפ ןאראפ ךָאנ ןענייז גָאט ןעגיטנייה
 סטעה ןעיורפ טכאמעג ןערעוו סע ואוו ,"סראלראּפ ירענילימ , טפור ןעמ
 ןעיורפ להָאצ עטסערג יד .רעייט רהעז רעבָא ןעטסָאק יז ,טנַאה םייב
 .טדעטש עסיורג עלַא ןיא ןענישאמ-יינ ףיוא םטיינעג רעבָא ןערעוו סטעה
 ןופ רעטנעצ ןעטסערג ן'ראפ טנעכערראפ ןעוועג גידנעטש ןיא קרָאי וינ
 ןיא ןיירא ןענייז ןעטנאקירבאפ ןעּפַאק ןוא טעה:-טָאלק ךס א ,סטעה-ןעיורפ
 עכלעוו ,סרָאטײרעּפא עבלעזיד ןוא ,טפעשעג םטעה-ןעיורפ ןוא ירענילימ יד
 ףיוא ןעיינ ןעמונעג ןעבָאה ,סטעה רענעמ ענעכוט ןעיינ רעהירפ ןענעלפ
 -עטַאמ ערעדנַא ןוא ךוט ,יורטש ןופ סטעה-ןעיורפ ןענישַאמ-הענ רעגניז יד
 ןעמונעג ןעלטיה-רענעמ ןופ רעכאמ-ןעּפאק ןעבָאה טייצ רעד טימ .ןעלאיר
 זיב ,ןעטנאקירבאפ סטעה-ןעיורפ ןוא ירענילימ עלעיצעּפס ייב ןעטייברא
 -ירענילימ ןעראוועג ןענייז עכלעוו ,סרָאטײרעּפא-ןעּפאק ענעזעוועג עזיד
 ןעפראד ייז זא ,סולש םוצ ןעמוקעג ןענייז ,סטעה:ןעיורפ ןופ סרָאטיײרעּפָא
 א סלא ,טרָאטיײרעּפא ירענילימ ןופ לעיצעּפס ןָאינוי א ןיא ןעריזינאנרא ךיז
 .ןאינוי רעכַאמ-ןעּפאק לאנָאשענרעטניא רעד ןופ לַאקַָאל רעדנוזַאב

 ןעטַאטש עטגינייאראפ יד ןיא ןענייז 1919 רהֶאי ןופ סוזנעצ םעד טיוק
 ןיא ,סמיירפ טעה ןוא סטעה דמירט ןופ רעּפעש 899 ןעוועג אקירעמא ןופ
 ןופ ,רעטייברא 22,002 רהעפעגמוא טניטפעשאב ןעוועג ןענייז סע עכלעוו
 .רענעמ 1,211 ןעװעג ןענייז ייז

 -עטניא ןא רהעז זיא ןָאינוי רעטייברא ירענילימ רעד ןופ עטכישענ יד
 ןופ 24 לאקאל זיא סָאד .18 רֹהֶאי א ןעצנאנניא טלא ןיא יז .עטנאסער
 עווַארב א רעבא זיא ןָאינוי עזיד .סרָאטיײרעּפא-יורטש ןוא -ירענילימ יד
 -עטניא יד ראפ יז טפמעק רהָאי 18 ןוא טלא יז ןיא רהָאי 18 .,ןירעפמעק
 טינ לָאמנייק טרעוװו ןוא סרָאטיײרעּפָא-ױרטש ןוא -ורענילימ יד ןופ ןעסער
 ,סרעקאלב ןופ סלאקָאל ירענילימ ענירעביא יד ןענייז ןעכיילג סָאד .דימ
 ,דיירט ןעזיד ןופ סרעטאק ןוא םרעשיניפ ,סרעמירט ,םרעקיימ-םיירפ-טעה

 רעכאמנעּפאק לאנַאשענרעטניא יד טָאה 1911 רהָאי ןופ גנאפנָא ןיא
 ?אקָאל ירענילימ ןעלעיצעּפס א טימ זא ,גידנעקנעד ,24 לאקאל ראפ רעט - -דַאשט א סרָאטײרעּפא ירענילימ ?הָאצ רעניילק א ןצ ןעבעגענסיורא ןָאינוי
 . ףיירט ירענילימ םעד ןופ רעטייברא יד ןעריזינַאגרָא וצ רעטכייל ןייז טעוו
 טנעזיוט ףלעווצ-ןהעצ םורא ןאראפ ןענייז'ס זא ,טנעכערעג טלָאמעד טָאה'מ

 ןעריזינאנרא וצ טכייל יוזא ןעוועג םינ רעבא זיא סע .רעטייברא עכלעזא }
 ןענייז ייז ןופ ?הָאצ עטסערג יד .רעטייברא ירענילימ רעטנעזיוט ענעי
 ןעגעוו ןעסיוו טלאוועג טינ ןוא טסואוועג טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ןעוועג
 ,סרָאטײרעּפא-ןעּפַאק עוװַארב ?הָאצ ןיא ןיילק ענעי ןעבָאה ךָאד .ןאינוי א
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 ,רעּפעש ירענילימ ןיא סטעה סידייל ייב טיײברַאעג טלָאמעד ןעבָאה עכלעוו

 ןיא טציא ןיב ןוא .ףמאק רעייז ןיא גנונעפָאה רעייז ןעבענענפיוא טינ

 .דיירט-ירענילימ םעד ןופ טנעצָארּפ 80 זיב ןעריזינאגרָא וצ ןעגנולעג

 ,24 םלאקָאל עגיטציא יד ןוא ,רעביאראפ ןאד טייז ןענייז רהָאי 8

 -טימ טנעזיוט טכא רעבירא ןעלהעצ ןָאינוי ירענילימ רעד ןופ 48 ןוא ,2

 .  .?רָאי וינ ןיא רעדילג

 םעד ןיא ?הָאצ עטסערג יד ןענייז עכלעוו ,סרָאטיײרעּפא-ירענילימ יד

 -קיטש טָאטשנָא ,טייברא-ךָאװ טפמעקעגסיוא ןאד טייז ןעבָאה ,דיירט

 -ראפ סרעקאלב יד .ךָאוו א ראָלָאד 65 ןופ ?ייקס-םומינימ א טימ טייברא

 .קיטש ןופ ןעטייברא ייז ןופ עליפ ,רהעמ ןוא ךָאו א ראלַאד 79 ןעניד

 נירעשיניפ יד ןוא סנירעמירט יד סעשזדייוו עטונ ךיוא ןענידראפ יוזא ןוא

 ןופ רעטייברא עלא ראפ ןענייז ןעדנוטש-סטייברא יד .סטעה סידייל יד ןופ

 / .ךאוו א ןעדנוטש 44 דיירט םעד

 .ליַאטס םעד ,עדָאמ רעד ןעפרָאװרעטנוא קרַאטש זיא ךַאפ ירענילימ רעד

 עיינ ַא ןעכָאװ עכילטע עלַא ןיא ,רהָאי א ןענָאזעס 4 ןַארַאפ ןענייז סע

 -עטאמ ערעדנא ןופ טכאמעג ןערעוו סטעה-ןעיורפ עדָאמ עיינ עדעי .עדָאמ

 ליפ טָאה סטעה לייטס ןייא .טייבראעג שרעדנא ןערעוו ןוא ,ןעלאיר

 ן'ראפ גנוניטפעשאב ליפ טָאה עדָאמ רעדנא ןא ,רָאטיײרעּפא ן'ראפ טייברא

 .ֹוו ,זַא ןוא רעמירט ,רעסערּפ ,רעקאלב

 וצ ןָאזעפ ןופ סטעה-ןעיורפ ןופ סעדָאמ יד ךיז ןערעדנע יוזא
 .ןָאזעס

 ןיא סטעה-ןעיורפ ןופ סליַאטס יד ןיא שינערהעקרעביא עטסערג יד

 ןעוו ,רָאה ערעייז "ןעבַאב, ןעמונענ ןעבָאה ןעיורפ יד ןעוו ןעמוקעג רעבא

 רילאק-בייל עגנאל טימ סעסערד עצרוק ןענָארט וצ ןעגנאפעגנָא ןעבָאה ייז

 עסיורג ןענָארט וצ טסאּפעג טינ עדָאמ רעד וצ ןיוש טָאה טלָאמעד .ןעקָאז

 עניילק ןעטיירנוצ ןעמונעג ןעבָאה ןעטנאקירבאפ ירענילימ יד .סטעה

 -לאה סניּפ-רָאה לייוו ,ּפָאק ן'פיוא ןָאטנָא ןענעק לָאז ןעמ עכלעוו .סעקטעה

 ,רָאה "עטבאבעג , ףיוא טינ ךיז ןעט
 שינערהעקרעביא עסיורג ַא טכאמעג ןעבָאה סטעה ןעיורפ עיינ עזיד טָא

 םעד בילוצ ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ ךס ַא .דיירט ירענילימ ןעצנַאג ןיא

 גנאלנערהָאי ןעבָאה עכלעוו ,סעמריפ ירענילימ עסיורג עליפ ,טריטַארקנאב

 ראפ סטעה ענעיורטש ןוא ענעסייל ,ענעדייז ,םארקָאב ,ענעכוט טריצירבאפ

 "ירבאפ יד ןוא .רעּפעש ערעייז ןעבענענפיוא סנעטצעל ןעבָאה ,ןעיורפ

 עכילקערש א ךיז ןעשיווצ ןערחיפ ,סענזיב ןיא ךָאנ ןעהעטש סָאװ ,ןעטנאק

 | | - .ץנערוקנָאק
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 יד שינערעקרעביא רעסיורג רעזיד בילוצ ןעדייל ןעמעלא ןופ רהעמ
 ,ענעכוט יד ןענישאמ-הענ ףיוא ןעּפעטש עכלעוו ,סרָאטיײרעּפא ירענילימ

 טינ ןעמ ףראד טלעפ ןופ סטעה .סטעה-ןעיורפ םארקאב ןוא ,ענעדייז

 ןופ סרעקאלב יד זלב .טייבראענסיוא גיטראפ ןיוש ןעמוק ייז .ןעהענ

 ןוא ךאלצעלק ענרעצליה יד ףיוא טלעפ יד סיוא ןעּפאלק דיירט ירענילימ

 עיינ טימ ןָאזעס ןעדעי ייז ןעצוּפַאב סרעמירט-טעה יד ןוא ,וצ ייז ןעסערּפ

 .סגנימירט

 עסיורג א טםכארבעג ןעבָאה ןעיורפ ראפ סטעה ענעטלעפ עיינ עזיד

 ניצכעז סיוא ןעכאמ עכלעוו ,סרָאטיירעּפא יד ראפ טײקניזָאלסטיײיברא

 -עּפא עזיד ןופ ןעסאמ דיירט ירענילימ ןיא רעטייברא יד ןופ טנעצָארּפ
 .זָאלסטייברא ןענייז סרָאטייר

 ןעבָאה ייז סָאװ ,זיא סרָאטײרּפא ירענילימ יד רַאפ קילגנ רעניצנייא רעד

 ןערעוו טלייטרַאפ ךיילג לָאז טײברַא יד זַא ,ףיוא טסַאּפ עכלעוו ,ןָאינוי ַא

 עזָאלסטײברַא יד רַאפ סעליפ טוט ןָאינוי יד .ךיילנ רעטייברא עֶלַא ןעשיווצ

 | ,רעדילנטימ
 רעד ןופ לייט א זיא עכלעוו ,ןָאינוי סטעה ןעיורפ ןוא ירענילימ יד

 ןופ עייר ַא טכַארבענסױרַא טָאה ,ןָאינוי רעכַאמ ןעּפַאק לַאנָאשענרעטניא

 'נ) יא ייז ןופ עטסניטכיוו יד ןופ רענייא .רעריפדןָאינוי עגיהעפ עננוי
 פַאקָאל ןופ רעשזדענעמ רעד טייצ עצנַאג יד זיא רעכלעוו ,ר ָא ט ק עּפ ס
 .ןָאינוי סרָאטײרּפא ירענילימ 4

 -יװצ ףמאק א ןעגנַאנעגנָא זיא ,רהָאי 10 עצנַאנ ,1919 רהָאי םעד טייז

 -רעטניא רעכַאמ ןעּפַאק רעד ןעשיווצ : סנאינוי עלַאנָאיצאנרעטניא ייווצ ןעש

 ךוסכס רעד .ןָאינוי לַאנָאשענרעטניא סרעכַאמ טעה טלעפ רעד ןוא לַאנַאשענ
 טָאה אקירעמַא ווָא ןָאינוי סרעטעה דעטיינוי יד סָאװ ,םעד בילוצ ןעוועג זיא
 וצ ןעבעגרעביא לָאז רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא יד זַא ,טרעדָאפענ
 עליפ ךָאנ .סטעה ןעיורפ ןופ רעטײברַא ירענילימ יד רעביא החנשה יד ייז
 יד זַא ,ןעסָאלשַאב רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא יד טָאה ןעשינעדָאל
 ירענילימ יד .סרעטעה דעטיינוי יד וצ ןעגנַאלַאב ןעלָאז סרעקריאוו ירענילימ
 רעייז ןופ ןהעגקעוַא טינ ןעלעוו ייז זַא ,טרעלקרע ןעבָאה רעבָא רעטײברַא
 ,טריזינַאגרָא ייז טָאה עכלעוו ,רעטײברַא ןעּפַאק יד ןופ ןָאינוי יד ,?עמַאמ,
 ,רעּפעש רעכַאמדןעּפַאק ןיא ןעטייברַא ייז ןופ עליפ ןעוו לעיצעּפס

 יד ןעסָאלשענסױא ןַאד טָאה רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא יד
 -ַאב םעד ןענלָאפ טינ רַאפ ןעייר ערהיא ןופ לַאנָאשענרעטניא רעכַאמ-ןעּפַאק
 לַאנָאשענרעטניא רעכַאמ-ןעּפַאק יד זיא דנַאנַאכָאנ רהָאי עכילטע ,םולש
 ,טרעדנוזענּפָא ןענאטשטנ
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 רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,סרעּפמָאנ לעוימעס טָאה רעבָא 1928 רהְאי ןיא

 -רעטניא עדייב ןעשיווצ םולש טכַאמעג ,רָאבייל וֹוָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא
 ךעטײברַא ירענילימ יד זַא ,ןעוועג זיא סימָארּפמָאק רעד .סנָאינוי לַאנָאשענ
 פייט ַא זיולב ןוא לאנָאשענרעטניא רעכַאמזןעּפַאק רעד וצ ןעגנַאלַאב ןעלָאז
 ,סטעה-ןעיורפ ענעלָאװ ןוא ענרעטופ ,ענעצליפ טכַאמ ןעמ ואוו ,רעּפעש יד ןופ

 סרעטעה דעטיינוי יד וצ ןעגנַאלַאב ןעלָאז ,סטעה אמַאנַאּפ ענעיורטש ךיוא יו

 | | .אקירעמַא ווָא
 ןָאינוי רעכַאמ-ןעּפַאק לַאנַאשענרעטניא יד טָאה 1924 רעבָאטקָא ןיא

 .רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא רעד ןופ רעטרַאשט םעד ןעגָארקעגקירוצ

 -עמַא ווָא ןָאינוי סרעטעה דעטיינוי יד זַא ,ןעקרעמַאב ןצ יאדכ זיא סע

 ךיוא טייצ עסיוועג ַא טָאה ,18954 רהָאי םעד טייז טריטסיזקע עכלעוו ,אקיר
 -מעמ רהיא שטָאכ ,ןעטפַאשקרעוװענ עשידיא עטגינייארַאפ יד וצ טגנַאלַאב
 םעד ןופ עכַאזרוא יד .עניילק ךילמיצ ַא זיא רעטײברַא עשידיא ןופ ּפישרעב

 ןעגָארקעג סקיירטס עליפ ייב טָאה ןָאינוי סרעטעה דעטיינוי יד סָאװ ,זיאי

 -קרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ עציטש עלַארָאמ ךס א ןוא עלעיצנַאניפ
 סרעטעה דעטיינוי יד זיא ?עיצעּפס .,סנָאינוי עשידיא עלַא ןופ ןוא ןעטפַאש

 סָאװ ,רַאפרעד רעטייברַא עשידיא עטריזינַאנרָא יד רַאבקנַאד ןעוועג ןָאינוי

 עַלַא ןופ ןערָאװעג טציטשענ ליפ זיא סטעה רענעמ ףיוא לעבייל-ןָאינוי רעד
 ,אקירעמַא ןופ רעטײברַא עטריזינַאנרָא עשידיא



 -רענעמ רעד ןיא סנאינוי-רעדיינש יד ןופ עטכישעג יד
 .עירטסודניא רעדיילק

 -וךוא עטשרע יד -- ."ןושארה םדָא ןופ ןהיז, יד -- .1880 רהָאי ןיא רעדוונש רעק -רָאו וינ יד ןופ קוורטס-לארענעג רעטשרע רעד ןוא סנאונוי רעדוונש עטשרע יד
 ןופ סקיורטס יד -- .אקורעמא ווא "סרעקרואוו טנעמרַאג דעטיינוי , רעד ןופ גנוד -נורג יד ןוא ?טרָאלווט ווָא דוחרעדָארב , יד -- .1884 רהָאו ןיא רעדיונש עשידוא ןופ קוורטס-לַארענעג רעטשרע רעד -- .ןערהאו רע-80 וד ןופ גנַאפנָא ןיא רעדיונש עשידוא ןופ סנאונוי עטשרע יד -- .עורטסודנוא-רעדיינש רעד ןיא ןעטנארגומוא עש
 רחָאו ןופ "לודגה קיירטס, רעד --- .ךאפ-רעדוונש םעד ןוא סנאינווי ענעדושראפ יד ןופ עטכישעג יד --- .םעטסוט-ץוווש רעד ןעגעג םמַאק רעד --- .1901 ןופ ןוא 6

 ."דעטיימַאגלַאמַא, רעד ןופ עטכושעג יד -- .8

 ךָאנ טריטסיזקע אקירעמא ןיא ןעבָאה רעטייברא-רעדיינש ןופ סנַאינוי
 .1818 רֶהֶאי ןיא

 -סיורא ,"6 רעמונ ןָאינוי ?אקיפארגאּפיט רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 -הֶאי ןיא ,"רָאבייל ווָא טנעמטראּפעד טייטס קרָאי ןינ, ןופ ןעבענעג
 טדָאטש רעד ןיא זיא 1880 רהֶאי ןיא ןיוש זא ,טלהעצרעד טרעוו ,2
 ןוא .קרַאטש ןוא סיורג רחעז ןעוועג גנוגעוואב ןָאינוי-דיירט יד קרָאי ויג
 ,"יטעייסָאס סרָאליײט ןעמינריושזד יד, ,ןָאינוי רעדיינש עניטסלָאמאד יד זַא
 רהֶאי םענעי ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,רעדיינש רעמָאטסָאק יד ןופ ןָאינוי יד
 ראפ ןעזיירּפ ערעסערג :ןעוועג זיא רעדיינש יד ןופ גנורעדָאפ יד .0 ,וֿפוי ןיא ןעמוקעגראפ זיא רעדיינש יד ןופ קיירטס לארענעג רעטשרע רעד .עלאר עטסערג יד טליּפשעג ,גנונעוואב-קיירטס עסיורג א ןעגנאגעגנָא זיא סע ןעוו ,1880 רהָאי ןיא טָאה ,(םויה דע ךָאנ טריטסיזקע יז) טעדנירגעג
 טריצירבאפ טָאה סאוו ,רעגיצנייא רעד םעמכ ןוא עירטסודניא רעדיינש רעד ןופ רעטנעצ רעטסערג רעד ןעוועג ןאד זיא קרָאי ןינ .רעטייברא ןעזיוה ןוא ןעטסעוו ,רעכַאמ-קָאר טקיירטסענ ןעבָאה סע .טײברַא קיטש
 1820 רהָאי ןופ קיירטס רעדיינש רעד .אקירעמא ץנאג ראפ רעדיילק-רענעמ
 -טנעצ עגיטסלָאמאד יד .עירטסודניא רעדיינש עצנאג יד טריזילאראּפ טָאה
 ?עירטסָאדניא רעד, ,סנַאינוי רעקרָאי ןינ עלַא ןופ טפַאשרעּפרעק עלאר
 ןופ קיירטס-?ארענעג א ןעפורענסיורא רהָאי םענעי ןיא טָאה ,"סערגנָאק
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 ,רעדיינש יד ןעוועגנ ןענייז סרעקיירטס להָאצ עטסערנ יד ןוא ,סדיירט עֶלַא

 א ,שטיל .שטנערב ןעשילננע ןא ןוא ןעשטייד א טאהעגנ ןעבָאה עכלעוו

 טָאה רע עכלעוו ,עדער ַא ןיא טָאה קיירטס-רעדיינש םענעי ןופ רערהיפ

 תבש ןעדנופעגטַאטש טָאה סָאװ עיצארטסנַָאמעד רעסיורנ א ייב ןעטלאהענ

 טרעדלישענ -- קראּפ לָאה יטיס ןיא ,1880 ,טסוניוא ןעט2 םעד ,גָאטייב

 : טנלָאפ יוװ ,דיירט-רעדיינש ןיא ןעדנעטשוצ עגיטסלָאמאד יד

 ןוא ,טכאנייב רענייזא 9 זיב נָאטראפ רעגייזא 8 ןופ ןעטייברא רימ ,

 רעזנוא .תוריכש ראלָאד 9 זיב 4 ןופ זיא ךאוו א ןענידראפ רימ סָאװ ץלַא

 -וירטס ךילכעזטּפיוה רעבָא ,סעסָאב רעקרָאי וינ יד ןענענ ןָא טהענ קיירטס

 עכלעוו ,טואס רעד רַאפ ןעטײברַא סָאװ ,סעסָאב-רעדיינש יד ןענענ רימ ןעק

 ."ןעכַאמ רימ סָאװ רעדיילק יד רַאפ ןעזיירּפ עטונ ןענירק

 -עווס , יד ךַאפ רעדיינש ןיא ןעזיוַאב טייצ רענעי וצ ךיז טָאה דארג

 ןאד ןענייז סרעקיירטס עטסניטעט יד .סרָאטקארטנָאק ןופ "םעטפיס גניט

 -חאפרע ןעבָאה סרעקיירטס יד ןעוו .רעטייברא רעדיינש עשטייד יד ןעוועג

 "ץראל ץוח ,, ןעסייהעג ןאד טָאה סע ואוו) טירטס רעט58 רעד ןיא זא ,ןער
 -סיורא רָאטקארטנָאק א ,שטייד א טָאה ,(קרָאי וינ ןופ דייס טסיא רעד ןופ

 טימ גנוניואוו ןייז ןיא רעדיילק ףיוא טכאמ רע ןוא טייברא בעקס ןעמונעג

 עשטייד עדנעקיירטס יד ןופ עטימָאק עקרַאטש א ןיא ,רעטייברא-בעקס

 -בעקס יד טלעטשענּפָא ןעטרָאד טָאה ןוא ּפאש-בעקס םוצ קעווא רעטייברא

 דבכמ ייז טָאה ,סרעקיירטס יד טנָאיעגכָאנ טָאה ייצילָאּפ יד .טייברא

 -אוועג טריטסערא ןענייז סרעקיירטס 29 ןוא סבָאלק-סילַאּפ יד טימ ןעוועג

 עיצַאטינא-טּפיוה יד .טכירעג ןופ ןעראוועג טפָארטשאב רעהכָאנ ןוא ןער

 עויטארעּפָאָאק ןערילבַאטע וצ :ןעוװוענ ןאד ןזיא רעדיינש יד ןעשיווצ

 קיירטס ןעכָאװ 8 ךָאנ .רעדיילק ןופ סרָאטס עוויטארעּפָאָאק ןוא רעּפעש

 יד ןופ ןעטסנוג וצ קיירטס םענעי טלעטעסעג ןָאינוי רעדיינש יד טָאה

 | ,רעטייברא

 ןופ ןָאינוי א טריזינַאנרַא קרָאי וינ ןיא ךיז טָאה 1860 רהְאי ןיא

 .(סרעדיינשוצ רעדיילק) סרעטאק גנידָאלק
 ם דָא ןופ ןה יז י ד , ןעבענענ ןעמָאנ א ךיז טָאה ןָאינוי עזיד

 -ָאה ,ןעקירבאפ רעדיילק עסיורנ יד ןיא גידנעטייברא ,7 ן ו ש א ר ח

 טימ ךיז ןעפערט וצ טייחנעגעלעג ערעסעב א טאהעג רעדיינשוצ יד ןעב
 ייז רַאפ זיא רענייטש ַאזַא ףיוא ןוא ,ןעקירבאפ-רעדיילק עלַא ןופ סרעטַאק

 יד .ןָאיני א ןעדנירג וצ ןוא ןעמוקוצנעמאזוצ ךיז ןעוועג רעגננירג

 ,ןעננוניואוו ערעייז ןיא טייבראעג ןערהָאי ענעי ןיא ןעבָאה ,רעבָא ,רעדיינש

 רעּפעש יד ןוא ןעמייה יד .סרָאטקַארטנָאק ייב טיײברַאעג ןעבָאה ערעדנַא
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 ראפרעד ןוא עטייווצ יד ןופ ענייא טייוו ןעוועג ןענייז רעטייברא ענעי ןופ
 ,רעטייברא רעדיינש ןופ ןָאינוי א ןעריזינאגרא וצ רעווש ןייז טנעלפ

 ךָאנ ןָאינוי רעייז ןופ ףליח רעד טימ ןעבָאה סרעטַאק גנידָאלק יד
 רעדיילק יד ןוא טרעױדעג גנאק טינ רעבא טָאה סע גָאט-סטייברא ןענידנוטש-8 ןא ךיז ראפ ןעפמעקוצסיוא ןעזיוואב רהָאי ןעט1872 ןיא
 יד ןעבענעגכָאנ ןעבָאה ייז סָאװ ,טאהענ הטרח ןעבָאה ןעטנאקירבאפ
 קידוצ ייז ייב סע ןעבָאה ייז ןוא גָאט-סטייברא ןעגיד'חעש-8 םעד סרעטאק
 9 רעדיו ןעטייברא וצ ןעטנאקירבאפ רעדיילק יד טימ ןעכילנעגסיוא סרעטַאק יד ןַאד ךיז ןעבָאה קיירטס ןעצרוק א ךָאנ .ןעמונענקעוַא
 .נָאט א ןעדנוטש

 .טריטסיזסע טלָאמעד ןעבָאה עכלעוו ,סריירט ענעדישרַאפ ןופ סנאינוי פהָאצ עטסערג יד טימ ןעמַאזוצ ןערָאװ -ענ ןעכָארבעג ךיוא ,'ןושארה םדִא ןופ ןהיז , יד ,ןָאינוי םרעטַאק יד זיא ,טייצ רהָאי עגינייא ןעטלַאחעגנָא טָאה עכלעוו ,טײקניזָאלסטײברַא ןוא עקינַאּפ עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא דנַאל ןיא ןעוו ,18/8 רֹהָאֹי ןיא
 .תוריכש ערעס -עב ןוא גָאט סטייברא ןעגידנוטש-פ םעד ןעניוועג וצ קירוצ ,"ןושארה םֶדִא ןופ ןהיז יד , ,סרעטַאק יד ןעפלָאהעג רע טָאה ,דנַאברַאֿפ רעטייברא רעקרַאטש ַא ןערָאװעג זיא "רָאבייל ווא סטיינ , יד ןעוו ,1880 רחֶאי ןיא טשרע .(אקירעמא ווִא סרעקריָאוו גנידָאלק דעטײמַאגלַאמַא יד ןופ לַאקָאל ט יז ןיא גָאט ןעניטנייה ייב ןוא "ראבייל ווא סטיינ, יד רעטנוא טעדנירנעג ךיז טָאה ןָאינוי עזיד) 1879 רהֶאי ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא יז ,סנָאינוי רעדיינש עטסטלע יד ןופ ענייא ךיוא זיא ןָאינוי סרעטַאק רענַאטסָאב יד | .חוריכש ערענעלק רַאפ ךָאנ וצרעד ןוא ,9 טָאטשנָא ,גָאט א העש 0 ןעטייברַא וצ סרעטַאק יד ןעננואווצעג םיטאבעלַאב יד ןעבָאה ,ןעטײברַא ןעגנַאפעגנָא רעדיוו ןעמ טָאה ןעקידבַאפ רעדיילק יד ןיא ןוא ,רעביארָאפ ןעוועג ןיוש זיא ןערהָאי רע-/0 יד ןופ טיײקגיזָאלסטײברַא עסיורג יד ןעוו
 .ןעטסעוו ןוא ןעזיוה ,קער ייב סרָאט -ירּפא ןערָאװעג ,דיירט ַא טכוזעג ןעבָאה סָאװ ,ןעטנשרגימיא ענעי ןופ עליפ ןענייז ,סנעטייווצ ; םייח רעֶד ןופ סרעדיינש להָאצ עשביה א ןעוועג אמונ ייז ןעשיווצ סנעטשרע זיא ,עטיל ןוא ןעלױּפ ,דנַאלסור ןופ ןעטנַארגימיא עשידיא ןעסַאמ ןעמוקנָא ןעמונעג ןעבָאה קרָאי וינ ןיא ןעוו ,1880 רהָאי ןיא ,ןיול-רעגנוה א רַאפ ןעדנוטש עגנַאל ןעטייברַא ןענעלפ ייז ןוא ,טאהעג איני ןייק טייצ רענעי וצ ןעבָאה רעטײברַא רעדיינש יד רעבָא
 נידרעחירפ א ןיא טלחעצרעד ןיוש בָאה ךיא יו

 טינ |ן

 ךָאנ ןענייז ,לעטיּפַאק ןע
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 ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןופ רעדיינש עשידיא ?הָאצ יא ןעוועג ןערהָאי רעד70 יד ןיא
 -רעדיינש יד ןופ רעבָא לייט עסיורג ַא .דנַאלשטייד ןופ ןוא ןעליוּפ-שיסור
 ,ןעשטייד ןוא עשירייַא ,ןעטסירק ןעוועג םייצ רענעי וצ ןענייז רעטיײברַא
 -רהעמ טיײברַאעג ןַאד ןעבָאה ןעזיוה ןוא ןעטסעוו ייב .רענעמ ןוא ןעיורפ
 יד ןעבָאה רעטייברַא-רעדיינש ענעי .,ןעיורפ ןוא רענעמ עכילטסירק סנעטס
 -יצח "ענירג , יד טימ אשמו עגמ םוש ןייק ןעבָאה טלָאװעג טינ טייצ עטשרע
 ויב סרָאטײרּפא רַאפ טנערעלעגסיוא ָאד ךיז ןעבָאה עכלעוו ,תוכאלמ-לעב
 עכלעוו ,רעדיינש יד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .יירעדיינש עניליב יד
 ןענייז ,ןעטסעוו ןוא ןעזיוה ,קער טרָאס ןעגיליב םעד ייב טײברַאעג ןעבָאה
 ןערָאװעג טריטַאולּפסקע דיירט ןיא ןעמוקניירַא רעייז ןופ ןערהָאי עטשרע יד
 ןיא זיולב רעטײברַא עזיד ןעבָאה טײברַאעג ,ןפוא ןעטסבילקערש םעד ףיוא
 יד ןעמענסיורַא ןעגעלפ עכלעוו ,סרָאטקַארטנָאק עמירָא ייב ,רעּפעש-טעווס
 -נָאק רעד טנעלפ ןעטײברַא ןוא רעזייה-רעוו רעדיילק עסיורג ןופ טײברַא
 ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,גנוניואוו ןייז ןיא רעטײברַא רַאּפ ַא טימ רָאטקארט
 ,קרָאי וינ ןופ דייס טסיא רעד ףיוא זיוה טנעמענעט ַא ןיא ןערעמיצ 8---2 ןופ

 פיצ  עטכולפרַאפ יד טרהיפעגנייַא ןַאד ןעבָאה "םרעטעווס , עזיד
 :סעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשַאב ןיא םעטסיס עגיזָאד יד ."םעטסיס
 -ענניא טָאה ןעמ סָאװ ,רעטיײברַא ?"םיט, רעדָא "טעס 8 רעד
 ,רעטסייב ַא ןופ ןענַאטשַאב ןיא ,טײברַא רעד ןיא טנַאּפש
 -ינפ ַא ,רעפלעהסיורא ןַא ,רָאטיײרעּפא ןַא ,רעטסייב "ןעבלַאה, ַא
 .סרעסערּפ ןוא סרעלשוב רעסיוא ,ןירעמירט ַא ןוא רעשיניפ "ןעבלַאה , ַא ,רעש
 ךָאטקַארטנַאק רעד ביוא ,ךילטנעכעוו טלהַאצַאב ןעגָארקעג עַלַא ןעבָאה ייז
 רעד טָאה רעבָא רַאפרעד .,(תוריכש) "יעּפ , רעד טימ ןעפַאלטנַא טינ זיא
 -נייועג ;גָאט ןעדעי קער ?הֶאצ עטמיטשַאב ַא ןעטײברַאסױא טזומענ טעס
 ןעוועג זיא ?טימיל, רעד .קער עיצרָאּפ עסיורג א ןעבעגעג סָאב רעד טָאה ךיל
 ןוא 18 זיב ןעגיטשעג זיא סע רָאנ ,ןייפ ןערעסעב םעד ןופ ,גָאט ַא קער 4
 ןָאט ַאזַא טימ ןערָאװעג גיטרַאפ טינ זיא טעס רעד ןעוו .גָאט ַא קער רהעמ
 רעגייזַא 12 זיב טפַאלקשעג ןעמ טָאה ,טנעװַא ןיא רעגייזַא 10 זיב טייברַא
 גָאט ןעטייווצ םעד גידנעמוקניירַא .ןעזָאלעג ןעבָאה תוחכ יד זיב ןוא טכַאנייב
 םעד "ןעגידנערַאּפ , טפרַאדעגנ ?טעס , רעד טָאה ,גָאטרַאפ רעגײזַא 4 ּפַאש ןיא
 רענייזַא 12 זיב טרעיודענ ןעטלעז טינ טָאה סָאװ ,טײברַא גָאט ןעגיטכענ
 נעט סקעז טייצ "יזיב , ןיא ןעטײברַא רעדיינש יד ןענעלפ ױזַא .גָאטייב
 -בעה ,בלַאה ַא ןֹוא יירד זיולב ןעטיײברַאסױא ןוא ךָאו א טכענ סקעז ןוא
 תוריכש ס'רָאטיײרעּפא ןעטסעב םעד יװ ױזַא .ךָאװ ַא טײברַא געט ריפ םנעטס
 ריפ רַאפ ןעמוקַאב רע טָאה ,ךָאװו א 918 יו רהעמ טינ ןעוועג ןַאד ןענייז
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 ,ךָאװ א רַאלַאד 12 רָאנ הדובע ערעווש תעל-תעמ סקעז ע'תמא ןוא געטד"ליצ,
 םייהַא ןענעלפ ,ךָאוו ַא רַאלָאד 10 ןוא 8 ןענָארקעג ןעבָאה סָאװ רעטיײברַא יד

 ךיז ןעגעלפ סעסָאב רעדיינש יד .,ךָאוו ַא רַאלָאד 9 ןופ "יעּפ , ַא טימ ןהענ

 רעמיא ןענעלפ ןוא ןָאינוי ןייק ןעוועג טינ זיא סע סָאװ ,םעד טימ ןעצונַאב

 .טייברַא גָאט םוצ קער רהעמ ןעגעלוצ

 ַא ןעגנַאפעננָא רעדיינש עשידיא יד ןעשיווצ ךיז טָאה 1889 רהָאי ןיא

 גנונעװַאב עזיד ןעבָאה ןעגנַאפעננָא .ךַאפ םעד ןעריזינַאנרָא וצ גנוגעװַאב

 -ולעב עטוג סנעטסרהעמ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעדיינש עשידיא-שירַאגנוא יד

 ןעװעג ןענייז ןָאינוי רעדיינש רענעי ןופ סרעדנירנ טּפיוה יד .תוכאלמ

 רהָאי ןיא ןעבָאה סָאװ ,רעטײברַא רענַאיצילַאנ ןוא עשיראגנוא עבלעז יד

 ןעטנַארגימיא עשיטסילַאיצַאס עשידיא-שיסור עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ 4

 ןעבירשַאב בָאה ךיא ןעכלעוו ,"ןייַארַאפ רעטײברַא ןעשידיא , םעד טעדנירנעג

 עשידיא עטשרע יד טעדנירנעג סע ןעבָאה ייז .לעטיּפַאק ןעגירעהירפ ַא ןיא

 -ייברא םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,קרָאי וינ ןיא ןאינוי-רעדיינש

 -ַאב ןעבָאה סרָאטײרּפא ןוא סרעדיינש יד .?רָאבייל ווא סטיינ , ןעדרָא רעט

 ,ֿפַאקָאל ןערעדנוזַאב ַא טאהעג ןעבָאה סרעסעדרּפ יד ןוא לַאקָאל ןייא וצ טננַאל

 ןעוועג ןערהָאי ערעטעּפש יד ןיא ןיא רעכלעו ,ם יו ביי מ רעסיוועג א
 ןיא ,/,םהרבא תירב טנעדנעּפעדניא, ןעדרָא םעד ןופ רעטסַאמ דנערג רעד
 וזִא סטיינ , רעזיד ןופ (ןאמרעשט רעד) "ןעמקריָאוו רעטסַאמ , רעד ןעוועג
 סרעסערּפ םעד ןופ ןאמרעשט רעד .,ןָאינוי רעדיינש ןוא סרָאטײרּפא "רָאבייל
 רעדיינש רעד ןופ רעדנירג יד ןעשיוצ .ןהעש בקעי ןעװענ זיא לַאקָאל
 טיט ס סיאו? ןעװעג ךיוא ןענייז ?רָאבייל ווָא סטיינ , יד רעטנוא ןָאינוי
 רעטשרע רענעי ןופ רערהיפ עטנעכערענסיוא עלַא יד .רענאק .א ןוא
 בָאה ךיא) .רענדער עשידיא עטונ ןעוועג ןענייז ןָאינוי רעדיינש רעשידיא
 ,(לעטיּפַאק ןענידרעהירפ ַא ןיא ךילרהיפסיוא רהעמ ןעבירשעג ייז ןעגעוו

 ןוא סקיירטס עייד ַא טרחהיפעגנָא 1888 רחָאי ןיא ןיוש טָאה ןָאינוי ענעי
 ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא טנעטסרהעמ ,רעדילנטימ טנעזיוט עכילטע טָאהעג טָאה
 רעדיינש ןעריזינאנרַא ןעמונעג ןַאד טָאה ןָאינוי יד .קיטש ןופ טײברַאעג
 -ענעט יד ןיא ?םעטסיס-ליצ , רעד ייב טײברַאעג ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא
 .ןאינוי רעד ןָא ןעסילשנָא ןעמונעג ךיז ןעבָאה ייז ןופ עליפ ןוא רעזייה טנעמ
 סטיינ , יד ןופ לַאקָאל רערעדנוזַאב ַא סלַא ןערָאװעג טריזינַאגרַא ןענייז ייז
 א ,ָאריּפאש .א רענייא ןעוועג זיא רַאטערקעס רעייז ."רָאבייל ווא
 ,ּפָאה ינעמעט וצ טגנַאלַאב ,ךיז טכַאד ,טָאה רע .סופ ןייא ףיוא-- רעמָאל
 יו ,ןַאהַאק .בא עסָאנעג טביײרשַאב ?ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב , ךוב ןייז ןיא
 : יירעדיינש ייב ?רעטיײברַא-ליצ , יד ןעריזינַאנרָא ןעפלאהעג טָאה רע ױזַא
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 ןופ רָאלפ ּפַאט ן'פיוא זיא ,ןַאהַאק טלהעצרעד ,1884 ,רוּפכ םוי יאצומ,

 ןופ ןָאינוי רעדיינש א ןערָאװעג טעדנירנעג ,קרָאי וינ ,ייוודָארב טסיא 8

 טגיליײטַאב גנודנירג רעד ןיא ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןעדיא עשיליוּפ ןוא עשיסור

 ,ןהעשעג זיא סָאד ןעכלעוו ףיוא ,נניטימ רעד .רערעלקפיוא ןוא רענדער סלַא
 ףיוא ,ןייטש דנורנ רעד ןעוועג רעבָא זיא רע .,רעניילק ַא רהעז ןעוועג זיא

 עכילטע ןופ עיצַאזינַאנרָא ןַא ןעסקאווענסיוא ןעכיג ןיא ןיא סע ןעכלעוו

 ,רעדילגטימ טנעזיוט
  טָאה ךָאנרעד יוװ ןוא טדערעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא יו קנעדענ ךיא,

 .סרעבמעמ עטשרע יד ןעבירשרַאפ ןעמ

 בָאה ךיא עכלעוו ,ןענניטימ רעדיינש יד ןופ רֶאּפ ַא ךיוא קנעדעג ךיא,

 .טריזינַאגרָא ןעוועג ןיוש זיא ןָאינוי יד ןעוו ,רעטעּפש לעסיב ַא טריסערדַא

 סלַא ןעמונעג לייטנא ןַאד בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ עטסערג יד
 ףיֹוא ,סמור ילבמעסַא אידרָאקנָאק ןיא ןענופענטאטש טָאה ,רענדער טּפיוה

 םעד ןעמ טָאה רעטעּפש) טירטס רעטייווצ רעד ןעבעל ,"ייא, וינעווע

 ךיא קנעדעג גנולמַאזרַאפ יד .,(סמור ילבמעסַא וויסערגָארּפ ןעפורעג ץַאלּפ

 .טייקכילטייד רענידנעטשלופ טימ

 ןעבָאה סע .טקַאּפענ ןעוועג זיא רע ןוא רעסיורג ַא ןעוועג זיא לָאה רעד,

 ןיא סָאד .ןעשנעמ טנעזיוט ייווצ רעביא ןענופעג ךילניישראו ןעטרָאד ךיז

 זיב טָאה עכלעוו ,רעטייברַא עשידיא ןופ גנולמַאזרַאפ עמסערנ יד ןעוועג ןַאד

 רעצנַאנ רעד ףיוא ךיוא ךילנײשרַאװ ןוא) אקירעמַא ןיא ןענופעגטַאטש ןַאד

 ,טדערעג טינ לָאמנייק רעהירפ ךָאנ ךיא בָאה םלוע ןעסיורנ אזַא וצ .,(טלעוו

 עניּפעק טנעזיוט ייווצ יד סָאוװ קורדנייא ןעקרַאטש םעד קנעדענ ךיא ,

 םלוע רעד ןוא ,טלעטשעגנרַָאפ ךימ טָאה ןעמ .טכַאמענ רימ ףיוא טָאה עסַאמ

 טימ םי ןעזיד רַאפ טלעטשעגנ ךיז בָאה ךיא ןעוו .ןעדידָאלּפַא ןעמונענ טָאה

 .רעטלעמוטוצ ַא יו ןעווענ טונימ ַא ךיא ןיב ,רע'מינּפ עכילשנעמ
 -קרעמפיוא רעטספיט רעד טימ ןערָאװעג טרעהענסיוא זיא עדער ןיימ ,

 -וװעיַאר ןופ עמאנסיוא רעד טימ .,ננורעטסײנַאב ןוא טייקגירעגיינ ,טייקמאז

 ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעטסילַאיצַאס עשיסור ערעדנַא רֶאַּפ ַא ןוא ן'יקס

 טינ אמתסמ רערעהוצ טנעזױט ייווצ יד ןעשיווצ זיא ,גניטימ ןעזיד וצ

 רַאפ זיא סע .דייר עכלעזַא טרעהענ רעהירפ טָאה סָאװ ,רענייא ןייק ןעוועג

 ןעקנואוועג ,ּפעק יד טימ טלעקַאשענוצ ןעבָאה ייז .סעיינ עסיורנ ַא ןעוועג ייז

 טשטַאּפעג ,"דלָאג יװ גיטכיר , זיא גָאז ךיא סָאװ זַא ,ןערעדנַא םוצ רענייא |

 סָאװ ,גנוקרעמַאב רעניסַאּפש רעדעי ןופ טכַאלעג נידנערענוד ןוא ,ָאוַארב

 | ,?טכאמענ בָאה ךיא

 וינ ןיא טָאה ,םיבוט םוי עשידיא יד ךָאנ ךיילג ,1884 רהֶאי ןיא
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 רעטייברא רעדיינש ןופ קיירטס-?ארענעג רעטשרע רעד ןעכָארבענסיױא קרָאי

 ,רעדיילק רענעמ ייב

 ךיז טָאה רע ןוא טרעיודענ קיירטס רענעי טָאה טייצ ןעכָאו סקעז

 .רעטייברא יד ראפ "ניז, א טימ טנידנעעג

 ןעריזינאגרא וצ ןעננולעגנ ןָאינוי רעדיינש רעד זיא קיירטס םענעי ןיא

 רעדיינש ןופ ?הֶאצ א ךיוא ןוא רעּפעש-"קיטש , יד ןופ לָאצ עטסערג יד

 ,"םעטסיס-ליצ , רעד ייב טייבראעג טָאה ןעמ ואוו ,רעּפעש

 יז ןוא ןעראוועג רעקראטש ליפ ןָאינוי רעדיינש יד זיא קיירטס ן'כָאנ

 ייז ןופ לָאצ עטסערג יד .רערילנטימ 8,000 יו רהעמ טלייצעג ןיוש טָאה

 .רעטייברא-קיטש ןעוועג ןענייז

 8 טַאהענ ןָאינוי-רעדיינש עזיד טָאה 1880 רדהָאי ןופ רעמוו ןיא

 -שֹוב ןוא םרעסערּפ ,סרעשיניפ ,סרעטסייב ,סרָאטיירעּפא ןופ ; םעשטנערב

 ןיא ,טירטס ןאטסואה ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ארויב-סטייברא רעייז .סרעל

 לָאה יטרעביל

 סרָאלייט וויסערגָארּפ, יד ןעפורעג טלָאמעד ךיז טָאה ןָאינוי עזיד

 םעד ןיא טגילייטאב ןאינוי יד ךיז טָאה 1886 רחאי ןיא ..71 רעמונ ןאינוי

 טייצ רעצרוק א רַאפ ןעבענענסױרַא טָאה יז ןוא ,ןיּפמאק שזדרַָאשזד ירנעה

 ."םערנַארּפ רעד, ,גנוטייצ ענענייא ןַא

 -וצמוא ןא ןעלהיפ ןעמונעג ןָאינוי רענעי ןיא ךיז טָאה טייצ רענעי וצ
 ןעבָאה "רעטייברא-ליצ יד ,"רָאבייל ווֶא סטיֵאנ,; יד טימ טייחגעדירפ
 -.ראפ רהעמ ץלא ןיא טייברא-קיטש ,ןָאינוי יד ןעניסעלכאנראפ ןעמונעג
 ןענופעג ןיוש ךיז ןעבָאה טלָאמעד ."םעטסיס ליצ , ן'טימ ןעראוועג ןעטיב
 ידכ ,ןעגנורהיפנייא עייגנ טכַאמענ טָאה ןעס אוו ,רעּפעש-רעדיינש
 .תוכאלמ-ילעב עטונ ןייק יירעדיינש רעד ייב ןעבָאה ןעפראד טינ לָאז ןעמ
 רעיינ רעד ףיוא ןעטייברא ןיוש ןענעלפ תוכאלמ-ילעכ יצח יד ,"סרעליצ , יד
 רהעז ןעוועג ייז ןענייז טיילךָאינוי .טייברא עטונ יד ייב ןוא םעטסיס
 טצונאב סרָאטקארטנַאק ןֹוא סרערושטקעפונאמ יד ךיז ןעבָאה ,עכאווש
 עליפ טָאה סָאד .גָאט-סטייברא םעד טרעננעלראפ ןעבָאה ןוא טימרעד
 ,רעכאווש ןעראוועג גָאט וצ גָאט ןופ זיא ןָאינוי יד ןוא טשיוטנע רעדילנטימ
 .ןעמָאנ רעד זיולב ןעבילבראפ רהיא ןֹופ זיא סע זיב

 ךיז טָאה רהֲאי ןעט1888 ןופ גנאפנָא ןיא ,רעטעּפש רהֶָאי ייווצ ןיא
 יד ןעריזינאנראעד וצ גנונעוואב א ןעגנאפעגנָא רעדיוו רעדיינש יד ןעשיווצ
 5 א ר ש י ןעוועג ןזיא ננונעװַאב רעזיד ןופ רעריפנָא רעד .ןאיגוי
 ןוא ,רערחעל ַא ןעוועג עטלַאב טָאטש רעד ןיא זיא רעכלעו ,י ק ס רַא ב
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 ,טסילאיצַאס א ןעוועג זןיא רע .רעדיינש א ןעראוועג רע זיא אקירעמא ןיא

 .(ןעלטיּפַאק עגירָאפ יד ןיא טנַאמרעד ןיוש ךיא בָאה םהיא)

 -יברַא רעד טימ טריסערעטניא קראטש רהעז ךיז טָאה יקסרַאב

 טָאה רע ןעכלעוו ייב ,דיירט רעדיינש ן'טימ לעיצעּפס ןוא ,גנוגעוואב-רעט
 ןעביירש "םלוע-ךב ?ארשי, ןעמָאנ ן'רעטנוא טנעלפ רע .טייבראעג ןיילא

 רעד ןענעוװו ןעלקיטרא "גנוטייצסקלָאפ רעשידיא רעקרָאי וינ, רעד ןיא

 ?אעדיא ס'יקסראב .אקירעמא ןיא רעטייברא רעדיינש עשידיא יד ןופ ענַאל

 דנעזיוט גיצנַאװצ יד ןופ דנַאברַאפ רעדיינש ַא ןעדנירג וצ ןעוועג זיא

 טנעלפ רע ,אקירעמא ןיא ןענופענ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא רעדיינש

 סרעדנוזאב ,טירטס ן'םיוא ךיוא רָאנ ,סלָאה ןיא רָאנ טינ ןעריטיגא ,ן'הנעט

 ןיא ןעוועג זיא סָאד) "קראמ-ריזח, ןעפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,ץאלּפ ן'פיוא

 דראויס , רעד ךיז טניפענ טציא ואוו ,טירטס סקעסע רענרָאק רעטסעה

 ןענעלפ גָאטייב תבש ןעדעי ,(ןעוועג טינ קרַאּפ רעד ךָאנ זיא ןַאד .?קרַאּפ

 -ײרעּפא ,סרעטסייב ,סרעדיינש ,"טנעה, רעטנעזיוט ןעלמאזראפ טרָאד ךיז

 ןעמוק טרָאד ןענעלפ סרָאטקארטנָאק יד .סרעסערּפ ,סרעשיניפ ,סרָאט

 ,ןעפערט סע טנעלפ לָאמטפָא ."סמיט, יד ראפ "סטעס , ןוא ?טנעה, ןעכוז
 יד ןוא "קראמ , ןעזיד ףיױא עװַאלבָא ןא ןעכאמ טנעלפ יײצילַאּפ יד זַא
 ,רענייב ענעכַארבוצ טימ ןעהילפ םייחא ןענעלפ רעטייברא רעדיינש עמירָא

 -אגרֶא ףראד ןעמ זא ,רערעהוצ ענייז וצ ןעריטינא יקסראב טנעלפ טרָאד טָא

 .רעטייברא-רעדיינש ןופ דנאבראפ ןעסיורג א ןעריזינ

 -ַאטיּפ ןעסיורנ ןיא נניטימ-סאמ א ףיוא זיא 1888 ,לירּפא ןעט2 םעד

 לאז רעזיד) קרָאי וינ ,ירעיוב רענרָאק טירטס לענאק ףיוא ,לָאה סאראנ

 49 טקירטסיד םוצ טננאלאב סלָאמאד טָאה ,גנידליב רעסיורג רעד טימ

 םעד טימ ןָאינוי רעדיינש ַא ןערָאװעג טעדנירנענ ,"רָאבייל ווא סטיינ,

 טסוגיױא שדוח ןיא רעבָא ,?סרָאליײט ווא דוהרעדָארב דעטיינוי , יד ןעמָאנ

 .ןעראוועג ןעכָארקוצ עיצאזינַאגרָא עניזָאד יד זיא רהָאי ןעבלעז ןופ

 -קרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןעוו ,1888 רהָאי ןופ רעבָאטקָא ןיא

 -טאזראפ-ןעסאמ א ןעפוראבנייא יז טָאה ,ןעראוועג טעדנירנענ זיא ןעטפאש

 ואוו ,טירטס טייסרָאפ 98 ןיא ןעמוקענרָאפ זיא עכלעוו ,רעדיינש ןופ ננול

 סע .דנאבראפ רעדיינש א ןופ ןאלּפ ןייז טניילעגראפ טָאה יקסרַאב לארשי

 ,ןַאה ַאק .ב א גנניטימ םענעי ייב רענדער סלא ןעטָארטענפיוא ךיוא ןענייז

 עזיד ןופ רעביירש רעד ןוא טיווקליה סירָאמ ,סעדנַאב וועל

 | .ןעלייצ

 רעסיורג רעד ףיוא קורדנייא ןעקרַאטש ַא טכַאמענ ןעבָאה סעדער יד

 -ראפ ךיז ןעבָאה ייז ןופ עליפ ןוא רעטײברַא רעדיינש עדנעזעוונא עסאמ
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 -רַאב ןופ גנוכילקריוורַאפ רעד ןיא רעבָא .ןאינוי ַא ןעדנירג ֹוצ ןעבירש

 סע יצ ,טלעפייווצענ טָאה ןעמ ,טביולנעג עליפ טינ ןעבָאה ןַאלּפ ס'יקס
 -רעטייברא רעדיינש עדנעסיוונוא ןַאד יד ןעריזינַאגרָא וצ ןעננילעג טעוו

 -רעדָארב , יד ןערָאװענ טעדנירנעג זיא ,1889 ,ץרעמ ןיא טשרע .עסאמ

 ןעוועג ןענייז "דוהרעדָארב, רעד ןופ סרעזיינַאגרָא יד ,"סרָאליײט ווא דוה
 -לערעּפ .מ ןוא יקסרַאב ?לארשי ,שטנערב סרעטסייב םעד ןופ
 א סיווייד ?ואס ןעװעגנ ןענייז לאקָאל רָאטײרעּפא ןופ ,ןַאמ

 -סיִלָאּפ א ןערָאװעג רעהכָאנ זיא רעכלעו ,ןָאסירע ה רעסיוועג ַא
 ס יר ע ה ןוא ייוויל ם ע ס ןעוועג ןענייז סרעסערּפ יד ןופ .ןַאמ

 רעטערטראפ ַא ןערָאװעג ךיילנ טלָאמעד זיא רעכלעוו ,ג דר ע ב ד ? ַא ג

 .ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ייב ?דוהרעדָארב , רעד ןופ
 ןופ ,רעטעּפש ןוא ,ּפ .? ,ס רעד ןופ דילגטימ א ןעראוועג ךיוא זיא רע

 ןופ רענייא ןעװעג ךיוא זיא גרעבדלָאג .ײטרַאּפ רעשיטסילאיצַאס רעד

 | ,"םטרעוורָאפ , ןופ רעדנירג עטשרע יד
 זיא ?סרָאלייט ווָא דוחרעדָארב , רעד ןופ רעבמעמ רעניטעט ַא ךָאנ

 םייב רעסערּפ ַא ןעווענ ןיא רעכלעו ,ר ע צ י י | ו ש .ב ןעװעג
 רעניטעט אא רהעז ,ןעליופ ןופ טנַארנימיא ןַא ןעווענ זיא רעצייווש .דיירט
 ןערָאװענ רע זיא רעטעּפש ןערהָאי טימ .רענדער רעטונג א ןוא ןַאמ ןאינוי
 ,אקירעמַא ווא סרעקריאוו טנעמרַאג דעטיינוי יד ןופ רעזיינאגרָא ןַא

 "סרָאלייט ווֶא דוחרעדָארב , יד טָאה ,1890 רהאי ןופ רַאורבעּפ ןיא
 -ַאה עכלעוו ,סרָאטקַארטנָאק רעדיינש יד ןענעג קיירטס לארענעג ַא טַאהעג
 -ןַאלַאב ןעלָאז ייז זא ,סרָאטקַארטנָאק לָאהנעטָאב יד ןעגניווצ טלָאװעג ןעב
 .ןעמאזוצ סרָאטקארטנַאק רעדיינש יד טימ ןָאשיײאיסָאסַא רעד וצ ןעג
 רעדיינש יד .קיירטס רעלעיּפיצנירּפ ַא ,טפור ןעמ סאוו ,ןעוועג זיא סָאד
 עכלעוו ,רעטייברא לָאהנעטָאב יד זא ,ןעזָאלרעד טלָאװעג טינ טָאה ןאינוי
 -ַאב ןעלָאז ,סעסָאב ערעייז טימ עיצאזינַאגרָא ןייא ןיא טננאלאב ןעבָאה
 -ארב יד, .סעסָאב רעדיינש עלא ןופ דנַאברַאפ םעד וצ רָאג ןעננַאל
 ?ןעלעיּפיצנירּפ, םענעי ןענואוועג טלָאמעד טָאה ?סרָאליײט ווֶא דוחרעד
 ,קיירטס

 טאהעג טייצ רענעי וצ ןעבָאה קרָאי וינ ןופ סרעטַאק גניהדָאלק יד
 רָאבייל ווֶא םסטיינ יד וצ טננַאלַאב ךָאנ טָאה ענייא ,סנאינוי יילרעייווצ
 -עפ ןעקירעמא רעד ןופ לאקָאל "?ארעדעפ , א ןעוועג זיא עטייווצ ַא ןוא
 עשידיא א ןעננַאנעגסױרַא זיא טייצ רענעי וצ  .רָאביײל ווִא ןָאשיירעד
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער רחיא .,"דנַאברַאפ-רעדיינש רעד, גנוטייצ-רעדיינש
 ןָאשיירעדעפ ןעקירעמא, רעד ןופ סרעטַאק יד .יקסרַאב 5ארש י
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 -ןיא ןא ןופ גנודנירג רעד ראפ טריטינַא קרַאטש ןאד ןעבָאה רָאבייל ווא

 -עמַא, רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןָאינוי רעדיינש רעלַאנָאיצאנרעט

 | ,"רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעּפ ןאקיר

 ַא ןעמוקעגרָאפ קרָאי וינ ןיא זיא ,רהָאי ןעט1891 ,ל?ירּפַא ןעט12 םעד

 ן'טימ דנַאל ןופ טדעטש ענעדיישראפ ןופ סנָאינוי-רעדיינש ןופ ןָאשנעװנָאק

 ןוא -רענעמ ייב רעטיײברַא ןופ דנאבראפ-רעדיינש ַא ןעדנירג וצ קעווצ
 -עד 86 .רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמא רעד רעטנוא רעדיילק-רעדניק

 ןענייז עכלעוו ,ןָאשנעװנָאק רענעי ייב ןעטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז ןעטַאנעל

 .טדעטש ערעדנא ןוא איפלעדַאליפ ,ןָאטסָאב ,ָאנַאקיש ,קרָאי וינ ןופ ןעמוקעג

 -רַאֿפ ןעוועג ןענייז סאוו ,סנאינוי-רעדיינש יד ןופ ?הָאצ עטסערג יד

 -וא עטנינייארַאפ יד וצ טגנַאלַאב ןעבָאה ,ןָאשנעװנָאק רענעי ייב ןעטָארט

 .טריזינַאנרַא סנַאינוי-רעדיינש ענעי טָאה עכלעוו ,ןעטפַאשקרעוועג עשיד

 -עג ןָאשנעװנָאק רענעי ייב ןיא ןעגנולדנאהרַאפ ןופ נעט ייווצ ךָאנ

 ווֶא סרעקריִאװ טנעמרַאג דעטיינוי יד , דנַאברַאפ רעד ןערָאװענ טעדנידנ

 עכלעוו ,סלַאקָאל (רעדיינשוצ) סרעטַאק יד ןופ רעדילגטימ יד .?אקירעמַא
 ןענייז ,דנַאברַאפ ןעזיד ןופ גנודנירג רעד ייב ןעטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז

 ןעבָאה ראפרעד ןוא ןעשנעמ עטנעגילעטניא ,רעטייברַא רענַאקירעמא ןעוועג

 .ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא עלָאר-טּפוה יד טליּפשענ ןעטַאנעלעד םסִלַא ייז

 -רע זיא דנאבראפ-רעדיינש םעיינ םעד ןופ רערושזערט-רעטערקעס סלַא

 רעקרָאי וינ ,4 לַאקָאל ןופ רעבמעמ ַא ,ס רע ק יי ר .ה ןערָאװעג טלהעוו

 רהעז רעבָא ,טנארגימיא רעשטייד א ןעוועג ןיא סרעקייר .ןָאינוי סרעטַאק

 רענגעג ַא ןוא שנעמ רעוויטַאװרעסנָאק א ןעוועג זיא רע .אקירעמַא ןיא גנאל

 להָאצ רעסיורג רעד טקעמשענ טינ ךילריטַאנ טָאה סָאד .ןעטסילַאיצַאס ןופ

 ,טמיטשעג שיטסילַאיצַאס ןעועג ןענייז עכלעוו ,רעטײברַא-רעדיינש

 ן'טימ ןעגָארטעגמורא גנַאל-ןעדחָאי ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסרַאב לארשי

 רענעי ייב ךיז טָאה ,אקירעמַא ןיא דנַאברַאפ-רעדיינש ַא ןעדנירגנ וצ קנַאדעג

 רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעד ךָאנ ךיילנ .,ןהעזעגנָא טינרָאג ןָאשנעװנָאק

 רעקרָאי וינ יד ןופ סלַאקָאל יד ךיז ןעבָאה "סרעקדיָאוװו טנעמרַאנ דעטיינוי,

 עבלעז סָאד .דנאבראפ םעד ןָא ןעסָאלשעננָא ?םרָאליײיט ווָא דוהרעדָארכ

 -ָאלסרעטַאק יד .סלַאקָאלרעדיינש ערעדנַא ענינייא ךיוא ןָאטענ ןעבָאה

 -ַאמ םסטנעּפ יד רעבָא .,דנאברַאפ םעיינ םעד ןיא ןיירא עלַא ןענייז סלַאק

 -אמ סטנעּפ-נ ןוא סרעכאמ טעקעשזד ןערדלישט ,סרעכאמ-טסעוו ,סרעכ

 ןעבָאה ,ךיז רַאפ ןָאינֹוי רעדנוזאב ַא עדעי ןעוועג ןַאד ןענייז עכלעוו ,סרעכ
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 סנָאינוי עלאקָאל עזיד .דנַאברַאפ-רעדיינש םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא טינ ךיז

 טנעמרַאנ דעטיינוי, יד לייוו ,ףמַאק ַא ןערהיפ טפרַאדעגנ רעהכאנ ןעבָאה

 עזיד ןיא סנאינוי:-סנָאיציזַאּפָא ןעדנירג וצ טכוזעג טָאה ?סרעקריָאוװ

 ןעננולעג טינ רעבָא סע זיא ?סרעקריָאװו טנעמראנ דעטיינוי, רעד .ןעכַאפ

 ןעוועג ןענייז ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ?ייוו ,ןעזייוואב וצ

 ייווצ ךַאפ ןייא ןיא ןעדנירג וצ ןעזָאלרעד וצ טינ ךיירסולפנייא ןוא ניטכעמ

 טננאלאב אי טָאה סָאװ ,/סרָאלייט ווֶא דוהרעדָארב, רעד ןופ .סנָאינוי

 -לעוו ,רעדילנטימ להָאצ עסיורג ַא ןעטלָאּפשעגּפָא ךיז ןעבָאה ,דנַאברַאפ םוצ

 לאנָאשענרעטניא יד, ןעמָאנ ן'טימ ןָאינוי א ךיז רַאפ טעדנירגעג ןעבָאה עכ

 ןעטייווצ םעד זיב ןעגנַאנעגנָא זיא ףמאק-רעדורב רעזיד ."ןָאינוי סרָאליײט

 ַא  טכַאזרוארַאֿפ טָאה רעכלעו ,1898 רהָאי ןופ סיזירק

 -עג סנָאינוי עשידיא עליפ ןופ ןזיא ןַאד .טייקגיזָאלסטייברא עסיורג

 .לת ַא ןערָאװ

 ןָאינוי רעדיינש-קער יד ךיז טָאה 1894 רהֶאי ןופ עדנע ןיא טשרע

 -ענסיורא טָאה ?"סרָאלייט ווָא דוחרעדָארב , יד ןוא טריזינַאנרָאער רעדיוו

  "טייברַא-ליצ , ןעפַאשוצּפָא ננורעדָאפ רעד טימ ,קיײרטס-לַארענעג ַא ןעפור
 ַא ןעוועג טלָאמעד זיא עדַארג .טײברַא-ךָאװ ןופ גנורהיפנייא רעד רַאפ ןוא
 סרָאטקארטנַאק-רעדיינש יד ןוא גנַאל ןעמונעג טינ סע טָאה ,טיײברַא ךס

 ערעייז ןענירק ֹוצ קירוצ יבא ןָאינוי רעד ןופ גנורעדָאפ יד ןעבעגעגכָאנ ןעבָאה
 רעבָא זיא יירעדיינש ייב ןָאזיס-יזיב רעד ןעוו .רעּפעש יד ןיא רעטײברַא

 יד ןערהיפנייא קירוצ ןעמונעג סרָאטקארטנָאק יד ןעבָאה ,עדנע וצ ןעוועג

 ַא ןעמענוצפיוא רעדיוו ךאוש וצ ןעוועג זיא ןאינוי יד ןוא "םעטסיסדליצ,
 | ,ףמאק

 יד , ןוא ?סרָאלייט ווא דוהרעדָארב, יד ןעוו ,1896 רהֶאי ןיא טשרע
 ןעבָאה ,טריזינַאגרָא טסעפ ךיז ןעבָאה "ןָאינוי רעכאמ טעקעשזד ןערדלישט
 -סערג רעד ןעווענ זיא רעכלעוו ,קיירטס לארענעג ַא ןעפורעגסיורא רעדיוו ייז
 קיירטס םענעי ןיא ,ןעטייצ ענעי ןופ קיירטס-רעדיינש רעטסניטכיוו ןוא רעט
 ןעגנורעדָאפ יד .רעטייברַא טנעזױט ןהעצ ַא ייב טנילייטאב ךיז ןעבָאה
 םעד טָאטשנָא ןוא "םעטסיס-ליצ , יד ןעפַאשוצּפָא : ןעוועג רעדיוװ ןענייז
 וו .זַא .א טייברא ךָאו א ןעדנוטש 89 ,טײברַא-ךָאװ ןערהיפנייא ןעמ לָאז

 רעטיײברַא יד זיב ,ןעכָאװ ענינייא ןעטלַאהעגנָא טָאה קיירטס רענעי
 .ןעננורעדָאפ עזיד ןענואוועג ןעבָאה

 -נָאק טייצ רהָאי 2 עּפַאנק רַאפ ןָאינוי-רעדיינש יד םָאה גיז םעד ךָאנ
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 ןענייז ןָאינוי רעזיד ןופ ןעטַאנעלעד-גניקָאװ יד .טײברַא-ךָאוװ טרילָארט
 ,15ע פנעזָא ר סירָא מ ןוא רעצייווש .ב ןעוועג טלָאמעד
 .יירעדיינש ייב טײברַאעג טלָאמעד טָאה רעכלוו ,טעָאּפ רעטמהיראב רעד

 -נָאק-רעדיינש רעקרָאי וינ עֶלַא ןעבָאה 1898 רהֶאי ןופ גנַאפנָא ןיא
 ןוא ,/םיטַאבעלַאב ןופ ןָאשיײאיסָאסַא ,, ןַא ןיא טריזינַאנרַא ךיז סרָאטקארט
 ןוא טואקאל ַא טכַאמעג ייז ןעבָאה ןעמווקעגנָא זיא ןָאזיס קעלס רעד ןעוו
 - ,רעּפעש יד ןופ רעטייברא ערעייז עלַא ןעסַאלשעגסױא ןעבָאה

 יד .רערעטיב ןוא רעגנאל ַא רהעז ןעוועג רעדיוו זיא ףמאק רעזיד
 ןעבָאה ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןוא טרעגנוהעג ןעבָאה רעטײברַא עדנעקיירטס
 יד גידנעמַאדרַאפ ,רעטײברַא ּפאש-טעווס יד ןענעוו ןעבירשעג ליפ ןַאד
 ,םעטסיס-גניטעווס עטכולפרַאפ יד ןעטלַאהנָא ראפ ןעטנַאקירבַאפ-רעדיילק

 א ןעזיװַאב ןאינוי סרעדיײנש-קָאר רעד ןיא ךיז טָאה 1898 רהָאי ןיא

 ןעװעג זיא רע .ד ? ע פםנ יי ש ר'י א מ ןעמָאנ ן'טימ "חישמ ,, רעיינ
 יד רַאפ עדער א ןעטלַאה טנעקעג טָאה רע .קער ייב רָאטײרעּפא ןא
 ווא דוהרעדָארב יד ןופ רעריפ ַא ןערָאװעג זיא רע ןוא רעטייברא-רעדיינש
 א סלא טלעמוטענ דלעפנייש ךיז טָאה טייצ רהֶאי רֶאּפ א .,סרָאליײט
 ןיא סולפנייא ןייז ןעריולרַאפ טָאה רע זיב ,רעדיינש יד ןופ רערהיפדןאינוי
 ,ןאינוי רעד

 ןימ א סלֵא םיטַאבעלַאב יד ןופ ןערָאװעג טמיטשַאב רע זיא רעטעּפש
 .ןעטנַאקירבַאפ יד ןוא רעטייברא יד ןעשיווצ ?רָאטײרטיברַא;

 -באפ-רעדיילק עכייר יד ןופ ?הָאצ עסיורנ ַא ןעבָאה טייצ רענעי ןיא
 -אה ייז עכלעוו ןיא ,רעּפעש-דייסניא עסיורג ןעכַאמפיוא ןעמונעג ןעטנַאקיר
 ,.קיטש ןופ ןוא ךָאוו ןופ ןעטייברַא וצ רעטײברַא-רעדיינש ןעמונעגנניירא ןעב
 10 יװ רעננעל טינ טייברַאעגנ ןיוש ןעמ טָאה רעּפעש-דייסניא עזיד ןיא
 רעטייברַא-רעדיינש יד סָאװ ,ןעוועג רעבָא זיא הרצ יד גָאט ַא ןעדנוטש
 יד טָאה ןעמ .טפאלקשראפ ןעוועג רעּפעש-דייסניא עסיורג ענעי ןיא ןענייז
 ןעבָאה םיטַאבעלאב יד .טייברַא ךס ַא ןעכַאמ ןעלָאז ייז ,טנָאיעג רעטײברַא
 -ירבאפ יד ןעבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .עיצקודָארּפ ךס א טרעדָאפעג
 ערעיינ ץֵלַא ןעקירבאפ עסיורג ערעייז ןיא ןערהיפנייא ןעמונעג ןעטנַאק
 .ירענישַאמ

 טָאה ןעקירבאפ-רעדיינש יד ןיא עירענישַאמ יד ױזַא יו סעצָארּפ רעד
 יד ןופ קעװצ-טּפיוה רעד .,רעטנַאסערעטניא ןַא רהעז זיא טלעקיווטנא ךיז
 ,טייברא יד ןעכַאמ וצ רעלענש סָאװ ןעוועג זיא ןענישַאמ

 רהָאי ןיא ןערָאװעג ןעדנופרע ןענייז ןענישַאמ-היינ עגיטכיר עטשרע יד
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 גנישטיטס קאל, יד ןערָאװעג ןעדנופרע זיא רעטעּפש רהָאי 4 טימ ןוא ,6

 ,ןעצַאלּפ טינ ןעלָאז םעטש יד זַא טיחרַאפ עכלעוו ,"ןישַאמ
 -ירּפא סלַא טײברַאעג ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא רעדיינש עטשרע יד

 .ןישַאמ ענעגייא ןַא רעדעי ןעבָאה טפרַאדענ ןעבָאה ,ןענישַאמ-היינ ייב סרָאט

 רעטײברַא ן'רַאפ ןעוועג זיא סופ ן'טימ גָאט ןעצנאז ַא ןישַאמ יד ןעהערד

 ,םַאזננַאל ןעגנַאנעג ראפרעד זיא טייברא יד ןוא ,רעווש רהעז

 ןעבָאה סנָאינוי-רעדיינש יד ןעוו טרעדנעעג רעבָא ךיז טָאה עגַאל עזיד

 ןעבעג ןעלָאז סרָאטקַארטנָאק רַאנָאז ןוא ןעטנַאקירבַאפ יד זא ,טפמעקעגסיוא

 סנָאינוי יד ןעוו ,רחעמכָאנ ןוא ,טייברא רעד וצ ןישַאמ ַא רעמטייברא ןעדעי

 ןעלָאז ןענישַאמ-היינ יד זַא ןערהיפוצנייא םיטַאבעלַאב יד ןעגנואווצעג ןעבָאה

 סרָאטײרּפַא ן'טימ טָאטשנָא טפארק רעשירטקעלע טימ ןערעוו ןעבירטעג

 -יירעּפא רעד זא ,ןערָאװעג ךילנעמ זיא ירטקעלע ןופ טפארק רעד טימ ,םופ

 .עדנוטש א (םעשטיטס) ּפעטש טנעזיוט ריפ ןעכַאמ ןענעק לָאז רָאט
 -ענניירא ןענייז ןישאמ-היינ רעד ןופ גנולקיווטנא רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןעדנופרע זיא ןערהָאי רע70 יד ןיא .,ןעגנודניפרע ערעדנַא ןערָאװעג טכַארב
 -וילק רַאפ ערַאַאװ יד ןעדיינשוצוצ ןישַאמ גניטַאק עשירטקעלע יד ןערָאװעג
 ,סרעסעמ עגידכעלייק טימ ךָאנרעד ןוא סרעסעמ עכיילג טימ טשרעוצ -- רעד
 םעד ןעמונראפ ןעבָאה רעדיילק יד ןעסערּפ ֹוצ ןענישַאמ-טפַארק עשירטקעלע
 וצ ןענישַאמ ןטרַאפ ןיוש ןענייז סע .סנעזייא-סערּפ עגילָאמא יד ןופ טרָא
 סלָאהנָאטַאב יד יו טיײברַא ערעסעב סיורא ןעביג סָאװ ,סלָאהנָאטָאב ןעכַאמ
 .טנעה יד טימ טכַאמענ ןערעוו סָאװ

 ננוקריוו עסיורג א טאהעג ןעבָאה ןעננורעסעבסיוא עשינכעט עלַא יד
 ,עירטסודניא רעד ףיוא

 ןיא ןעקירבאפ-רעדיינש עשילגנע ענינייא ןעבָאה ןערהָאי רע90 יד ןיא
 ףיוא טריזַאב ןעוועג ןיא עכלעוו ,םעטסיס-ןָאשקעס יד טרחיפעגנייא ןָאטסָאב
 קָאר ןופ ?ייט רעטשרעביוא רעד זַא ,טניימ סָאד .דָאטעמ "םענעּפָא , םעד
 סָאװ ,ןעמַאזוצ ןערָאװעג טהיינעג ןענייז (גנינייל) גַאלשרעטנוא רעד ןוא
 קָאר ןופ לייט ןערעדנוזאב ןעדעי רַאפ : טושּפ ץנאג ןערעוו ןאטעג טנעלפ
 זיא רעלַאק רעד .גַאלשרעטנוא ?ייט ןעכילנהע ןַא ןעטינשענוצ ןעמ טָאה
  טהיינעגוצ ןיא ןוא ,דנב ןענירעביא םעד ןופ רעדנוזאב ןערָאװעג םכַאמעג
 סָאד .גיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא קָאר רעד יו םעדכָאנ טנַאה ן'טימ ןערָאװעג
 ןוא ,טײברַא ןופ גנולייטוצ רעסיורג רעד רַאפ טייקכילגעמ ַא טנעפעעג טָאה
 םעניילק א ראפ זיולב ךילטרָאװטנַאראפ ןעוועג זיא רעטײברַא רעדעי יוװ ױזַא
 טייקטריציפילַאװק גיצניוו ץנאג טגיטיונעג ךיז טָאה ,(ןָאשיירעּפא) לייט
 -עּפס ךיז ןעבָאה רעטײברַא ןָאשקעס רעדָא עּפורג ַא .טייברא רעדעי רַאפ
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 "עג ןעבָאה ייז סָאװ קָאר םעד ןוא ,ןָאשיײרעּפַא רעסיוועג ַא ןיא טריזילַאיצ

 עכלעוו ,ןָאשקעס רעטייווצ ַא וצ ןעבענעגרעביא ייז ןעבָאה ןעכַאמ ןיא ןעטלַאה

 .טגידנעעג טָאה ןָאשקעס עטשרע יד ואוו טרָאד טייברא יד ןעגנַאפעגנָא טָאה

 -ליצ , רעד ןופ ץאלּפ םעד ןעמונרַאפ שיטקאפ טָאה דָאטעמ "רענעּפָא , רעד

 ןעראוועג טלייטעגנייא טיײברַא יד זיא דָאטעמ םענעּפָא םעד ךרוד ."םעטסיס

 -סיס ליצ , רעטלַא רעד רעטנוא סאוו טָאטשנָא ,ךאלקערב ןוא ךאלציּפ ןיא

 ַא ,רעטסייב א ,רָאטיײרעּפא ןא ; רעטײברַא 4 טעקס ַא ןיא ןייז טגעלפ "םעט

 רעיינ רעד רעטנוא סָאד זיא ,סרעפלעהסיורַא טימ רעסערּפ ַא ןוא רעשיניפ

 40 רעביא זיב 20 ןיא ןעראוועג טלייטראפ "םעטסיס רעכילטּפַאשנעסיװ,

 טנעה גיצרעפ ךרוד ךרוד טהענ קָאר רעדעי ,רעטרעוו ערעדנַא טיס ,ןעלייט

 לייוו ,הכָאלמ-לעב ןייק טינ זיא ייז ןופ רענַייק ןוא ,גיטרַאפ טרעוו רע זיב

 .קֶאֹר םעד ןופ לייט לעטסגיצרעפ ַא ןעכַאמ רָאנ ןעק יז רעדָא רע

 .ןישַאמ ַא ןופ לעפיירש ַא יו עדַארג זיא רעטיײברַא-"ןָאשקעפ , אזַא

 רעטיײברַא-רעדיינש דנעזיוט 28,000 א ןענייז 1901 ילוי ןעט92 םעד

 ,קיירטס לארענעג ַא ןיא סיורא קרַאונ ןוא ליװזנָארב ,ןילקורב ,קרָאי וינ ןופ

 זַא ןוא ,ךָאו ַא ןעדנוטש ס9 ,טײברַא-ךָאװ : ןעוועג ןענייז ןעננורעדָאפ יד

 ענייז סָאװ ךאמּפִא םעד רַאפ ךילטרָאװטנַאראפ ןייז לָאז טנַאקירבַאפ רעד

 יד זַא ,ןעסייהעג טָאה סָאד .ןאינוי רעד טימ ןעסילש סרָאטקַארטנָאק

 ,םעטסיס-גניטקארטנָאק יד ןעפַאשוצּפָא טליצ ןָאינוי-רעדיינש

 טיירגעג רעטייברַא-רעדיינש יד ךיז ןעבָאה קיירטפ לַארענעג ןעזיד וצ

 -ענּפָא ןַאד ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ-ןעסאמ עליפ ןוא ,טייצ ןעטַאנָאמ רָאּפ ַא

 -עלעד יד ןעבָאה עיצולָאזער עטנַאסערעטניא רהעז ַא .ןערָאװעג ןעטלַאה

 םעד ,ץנערעפנָאק ַא ייב טסַאפעג ןַאד סנָאינוי-רעדיינש עלַא ןופ ןעטַאג

 םעד .ןעטנאקירבאפ-רעדיילק יד וצ גנונראוו ַא סלַא ,1901 ,יַאמ ןעט5

 יז ,"?סטרעװרָאפ , ןיא טקורדעג ןעוועג עיצולָאזער עזיד זיא יַאמ ןעט6

 : טנלָאפ יווװ ןעזעלענ ךיז טָאה

 רעפרעק םעד ךילגעמנוא זוא דיורט-רעדיונש םעד ןיא זַא ,טכארטאבנא ןוא,

 סקיורטס ענעגנַאגרַאפ וד סָאד טכארטאבנא ןיא ;ןעטלַאהוצנעמַאזוצ טסייג םעד ןוא

 לייוו רַאפרעד ,רעטייברַא םעד טכארבעג ןעצונ גינעוו רהעז ןעבָאה ךַאפ-רעדיינש ןופ

 ,טכארבעג םייוו יוזַא טָאה ןעועדנַא ןעגעג רָאטקארטנָאק ןווא ןופ ץנערוקנָאק וד

 וד זַא ,טכארטאבנא ןיא ;ןעליפרע וצ טקארטנָאק םעד ךילגעמנוא םהוא זיא סע זַא
 -נעפ יד עכלעוו ןיא ,רעּפעש עטעטסעּפראפ ןוא עגיצומש ןיא ןעטייברא רעדיינש

 ןיא ,ןערָאװעג ןעשאוועג טינ לָאמנייק ןעניוז סטעליָאט יד ןוא סעגָאלדָאּפ יד ,רעטס

 וד ןופ ,רעזייה-גנושודאל ןיא טלעדנַאװראפ טכַאנ רעד ייב ןערעוו סָאװ רעּפעש

 י-רַא יד רַאפ רהַאפעג ַא ווא סָאד ןוא סענירעּפ סערדלָאק טכַאמעג ןערעוו רעדיילק

 -אבנא ןיא ןיוז ןעגָארט סָאװ עגינעי יוד רַאפ ןוא רעדיילק יד ןעכַאמ סָאװ רעטויב
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 םרוניאור סָאד סָאװ ,תעל-תעמ ַא ןעדנוטש 16--14 טווברא רעדיינש רעד זַא ,טכארט
 ןופ ןעבראטש טנעצָארּפ 29 זַא ּווזַא ,גוטסווג ןוא ךילרעּפרעק רעטיײברַא םעד

 -רעדוינש טומ טלופרעביא ןענייז רעלעטיּפסָאה ןוא ?סמוָאה, עלַא ןוא טכוזדניווש
 -ראפ ענווז לווטנעטסיומ טרילרַאפ רעטיוברַא רעד סָאד ,טכארטאבנא ןוא ; רעטווברא

 -רעמייברַא יד טימ ןעפוולטנא סרָאטקארטנַאק יד לויוװ ,ראלָאד רָאּפ עטעוװערָאה

 טנעס רַאּפ יד או ןיוש ןעלהָאצאב עכלעוו ,ךאלמיטַאבעלאב יד ווב סָאד ןוא ,תורוכש

 לייוורעד ןוא ,ווז טגירק רע זיב טייצ ןעכָאו 9--8 ןעטראוו רעטייברַא רעד ךיורב

 וד ןענווז טצעי סָאד ,טכארטמאבנא ןוא ,ךילדנע ןוא ;ןערעגנוה רעטויברא רעד זומ

 רַאטקארטנַאק רעד לייוו ,ןעריטסיזקע רהעמ טינ ןענעק רימ זַא ,עכלעוַא ןעדנעטשמוא

 -ווברַא םעד םוא ,טנַאקורבַאפ םעד ייב גייצקרעוו א רָאנ ןעניז ןעגוטכור ןיא זיא

 ,סולש םוצ ןעמוקעג רעבורעד רומ ןענייז -- ,ןעריטַאולּפסקע וצ רהעמ לופ ךָאנ רעמ

 ךיז רָאנ זיא רעטעווס ןעגעג ףמאק ַא ןעגנַאפוצנָא טייצ רעגוטצעי רעד ייב זַא
 .טכַאמעגנ ךילרעכעל

 "רעטייברא רעדיינש עטגיניוארעפ , וד ןופ ןעטַאגעלעד וד ,רימ ןעסולשאב םוראד

 ,ןילקורב ,קרָאי וינ ןופ "סרעקריָאװ טנעמרַאג יד, רעטנוא סנָאונוו עלאקָאל עלַא ןופ
 וצ ךיז רימ ןעגאזטנַא ,ןעמוק טעוו טווצ עגוטסניג יד ןעוו ,זַא ,קרַאונ ןוא ליוװזנָארב

 ןופ ןעטנַאקירבַאפ יד ןעטיוו ןעזָאל רימ ןוא ,סרָאטקַארטנָאק וד רַאפ ןעטווברא |
 רעווו ןוא לָארטנָאק רעייז רעטנוא רעּפעש ןענדרָאנויא ןעלָאז ויז זַא ,ךאפ-רעדיינש
 ."טיוקבכילטרָאוװטנַאראפ

 1901 רהְאֹי ןיא רעטייברא-רעדיינש יד ןופ קיירטס לארענעג רעזיד
 -לייט ַא טימ ןיולב טנידנעעג ךיז טָאה ןוא ןעכָאװ עכילטע טרעיודעג טָאה

 -יײברַא-רעדיינש יד ןענייז ,ךילנהעוועג יו .רעטייברא יד רַאפ גיז ןעזייוו
 ןעגנואווצעג ןעוועג רעדיוװ ,1902 ילוי ןיא ,רעטעּפש רהֶאי א טימ רעט
 -קירוצ ןעבָאה םיטַאבעלאב יד לייוו ,קיירטס לַארענעג ַא ןיא ןהענוצסיורא
 .קיירטס ןיא ןעבעגענכָאנ טָאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעסניוועג יד ןעמונעג

 יד טעמכ ןעוועג לָאמ םעד ןענייז רעטייברא יד ןופ ןעננורעדָאפ יד

 םוצ רעטייברא-רעדיינש יד ןעבָאה קיירטס ןעזיד ןיא 1901 ןיא יו עבלעז
 טייהנענעלעג א טאהעג סנָאינוי רעדיינש ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןעטשרע
 ןָאינוי יד עכלעוו ייב ,ןעטנאקירבאפ-רעדיילק יד טימ טקעריד ןעלדנַאה וצ
 ,ןעננורעדָאפ עֶלַא זַא ,עיטנאראג ַא ןעבעג ןעלָאז ייז זַא ,טרעדָאּפעג טָאה
 -םרוד ןעלָאז ,סרָאטקארטנָאק יד טימ ןעלטעס טעוװ ןָאינוי יד עכלעוו ףיוא
 .ןערעוו טרהיפעג

 ןעלעוו רעטײברַא יד זַא ,ןעכָארּפשראפ זיולב ןעבָאה ןעטנאקירבאפ יד
 רעד ןעטנאקירבאפ יד ןעבָאה רעבָא עיטנאראנ ןייק .תוריכש ערעייז ןעגירק
 רעד ןופ ןעכערּפשרַאפ א זיולב ןעסייהעג טָאה סע .ןעבענעג טינ ןאינוי
 .ןעטנאקירבאפ יד ןופ טייז
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 ךָאנ טָאה ןוא לַאפכרוד ַא ראפ ןערָאװעג טכארטאב זיא קיירטס רענעי

 .רעטייברַא-רעדיינש יד ןופ גנומיטש עטקירדענ יד טקראטשראפ רהעמ

 טלעפייווצרַאפ טלָאמעד ןענייז סנַאינוירעדיינש יד ןופ רערהיפ יד

 עכלעוו ,סקיירטסילארענעג "עשידָאירעּפ , עכילרהעי ערעייז ןופ ןעראוועג

 ןַאד טָאה "סרָאלייט ווָא דוחרעדָארב , יד .טכַארבעג ןעצונ גינייוו ייז ןעבָאה

 טָאה יז ןוא ,"סקיירטס ל?לארענענ, עטנַאנעגָאז יד טייצ א רַאפ ןעבעגענפיוא

 ,לעבייל-ןאינוי רהיא ראפ ןעריטינַא ןעמונעג ךיז

 -ייברַא-רעדיינש יד ייב רָאנ טינ ,עגירעיורט א ןעוועג ןַאד זיא ענַאל יד

 ןעוועג ןענייז רעטייברַא עשידיא עכלעוו ייב ,ןעכאפ עֶלַא ןיא ךיוא רָאנ רעט

 ,טניטפעשאב

 -רעדיינש םעד ןופ ענַאל רעטכעלש רעד ןיא ןענידלוש-טּפיוה םעד רַאפ

 ןערָאװעג טכארטאב זיא רעטײברַא עשידיא ערעדנַא עלַא ןופ ןוא רעטײברַא

 ןערעדנוזאב ַא ןעטלאהענ רַאנָאז ןיוש טָאה רע ןעוו .רָאטקארטנָאק רעד

 ןעוועג ץלַא רע זיא ,עילימַאפ ןייז רַאפ גנוניואוו רעד טימ ןעמַאזוצ טינ ,ּפַאש

 ןענירק ֹוצ גידנעכוז ,סרָאטקארטנַאק יד ,רעטייברא יד רַאפ קילנמוא ןַא

 גנונעכער ן'פיוא ץלא ןעטייווצ ן'טיס רענייא ןערירוקנָאק ןענעלפ ,טײברַא

 רהֶאי ןופ גנַאפנָא ןיא .הרצ יד ןעוועגנ זיא םעד ןיא ןוא ,רעטייברא יד ןופ

 יד ןעּפוטשוצסיױרא גנונעוואב ַא ןעגנַאפעגנָא ןָאינוי-רעדיינש יד טָאה 0

 ,דיירט ןופ סרָאטקארטנָאק

 טייטס קרָאי וינ ןופ סרָאטקעּפסניא-ירָאטקעפ יד ןופ טכיראב םעד טיול
 -ענ רעּפעש-טעװס יד ןיא רעטײברַא יד ןופ ענַאל יד זיא ,1900 רהֶאי ןיא

 -קעּפסניא-קירבאפ יד ןעבָאה ןיילַא רהָאי םענעי ןיא ,רעסעב ?יפ ןערָאװ
 ןעטנאקירבאפ ןוא סרָאטקארטנָאק ואוו ,רעצעלּפ 6,082 טריקארברַאפ ןערָאט

 | - ,ןעקירבאפ ןענעפע טלָאװעג ןעבָאה

 ןייק ןעוועג טינ ךָאנ טייטס קראי וינ ןיא ןענייז ןערהָאי רע-80 יד ןיא

 רעד .קירבאפ א ןעכַאמוצפיוא שינביולרע ןַא ןעבָאה ףרַאד ןעמ זַא ,ןעצעזעג

 ןינ ןיא ןענייז ןעצעזעצרעטיײברַא ערעדנַא עלַא ןוא טנעמטרַאּפעד רָאבייל

 עסיורג עלַא ןופ ןעננורעדָאפ יד בילוצ רָאנ ןערָאװעג ןעפַאשעג טייטס קרָאי

 ינַא יד טָאה םעד ןיא ןעפלָאהעג ליפ רעבָא ,טייטס ןופ סנָאינוי-רעטײברַא
 רעד טימ גנַאלךןערהָאי טרהיפעגנָא ןעבָאה סנָאינוי עשידיא יד סָאװ עיצַאמ

 םלוע ןעסיורג ן'ראפ ןזיווענפיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסילַאיצַאס יד ןופ ףליה

 .םעטסיס-נניטעווס רעד ןופ טייקכילרעדיוש יד

 רעד גידנעייז ,ךיא בָאה ןייּפמאק ןעשיטילָאּפ ןייא ייב יו ,קנעדענ ךיא

 טנעווייל ףיוא דליש ןעננַאל ַא טלעטשאב ,ןעטפאשקרעוועג יד ןופ רעטערקעס

 טנָארפ ןיא ןעגָארטעג ןעבָאה רעטײברַא 8 ןעכלעוו ,םַאר םענרעצליה ַא ןיא
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 -ָאה רימ .ןעטלַאהענּפָא טסלָאמעד ןעבָאה רימ סָאװ עיצארטסנָאמעד ַא ןופ

 "םעטסיס-גניטעווס ןופ קערש יד, :ןעביירשפיוא דליש ן'פיוא טזָאלעג ןעב

 ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,רעטײברַא יד יווװ רעדליב ןעלָאמענסיוא ייברעד ןוא

 -ומש יד ןיא ןעניואוו ןוא רעּפעש-נניטעװס יד ןיא ןעפאלקש סָאוװ ,רעדניק

 ןיא ןָאטעגנָא ,עטרעצענסיוא ,ערַאד -- סיוא ןעקוק ,רעזייה-טנעמענעט עגיצ

 ןעזָאלעג זנוא ןעמ טָאה ןעלַאטרַאװק עכילטע ןיא זילב ,רעדיילק ענעסירוצ

 -נורא ןעסייהעג זנוא טָאה רָאטקעּפסניא-סילַאּפ רעד .דליש עזיד ןענָארט
 --- ,רענריב יד ןעצעהפיוא ךָאנ ןעק סָאד ?ייוו ,טפירשפיוא םעד ןעמענרעט

 .(גידנעטשנַא טינ) ?טנעסידנָא , זיא סע ןוא --- ,טרעלקרע זנוא רע טָאה

 ןיא ןעבילבענ ךָאנ ןענייז סע רעבָא ,ןעמענוצ טזומעג דליש םעד ןעבָאה רימ

 עכלעוו ,ןעטפירשפיוא עכילנהע טימ ןעדליש עניילק גונעג דַארַאּפ םענעי
 -ןָאמעד-רעטיײברַא ערעדנַא ןיא ןוא רענעי ןיא ןענָארטעג ןעבָאה רעטייברא יד
 ,סעיצַארטס

 ןערהאי ןופ ףיולראפ ןיא ןעבָאה סעיצאזינַאנרָא-רעטייברא עשידיא יד
 ,רעּפעש-נניטעוװפ יד ןענענ ףמאק א טרהיפעגנָא ןערהָאי ןוא

 יַאמ ןיא ןעבָאה דנעגענמוא ןוא קרָאי וינ ןופ סנָאינוי-רעדיינש עלַא
 .םעטסיס-נניטעווס יד ןעּפַאשּפָא ןענעוו ץנערעפנָאק ַא ןעטלַאהעגּפָא 1
 ןוא רָאמיטלאב ,סיאול .טס ןיא רעדיינש יד ןעבָאה 1901 רעבמעווָאנ ןיא
 ,םעטסיס-נניטעווס רעד ןעגענ טקיירטסעג טדעטש ערעדנַא

 ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןעבָאה 1902 ראונאי ןיא
 ןענעוו ענארפ יד ןעדיירוצמורַא ץנערעפנַאק א קראי וינ ןיא ןעפורעגנעמַאזוצ
 - .םעטסיסינניטעווס רעד ןעגעג ףמַאק םעד ןערהיפ וצ יוזא יו םעד

 .הפנמ-"ּפאש ןעּפַא, רעד ןעגעג םנָאיגוי-רעדיינש יד ןופ ףמַאק רעד

 -סלָאמאד םעד ןעקנאדרַאפ וצ ןעוועג זיא ?ּפאש ןעּפָא , ןופ הפגמ יד
 טבכילטנעפעראפ 1909 רֶהְאֹי ןיא טָאה רעכלעוו ,טלעווזור טנעדיזערּפ ןעגיד
 ,ןעסייהעג טָאה סע .,?ּפאש ןעּפָא , ןענעוו "עירָאעט, ןייז ןעגנוטייצ יד ןיא
 זילב ןעניטפעשאב וצ םיטַאבעלאב יד ןעגניווצ טינ ןערָאט סנָאינוי יד זַא
 קירבַאפ א זַא ,ןעוועג ןיא ענייז ?עירָאעט , יד .סנָאינוי ןופ רעדילנטימ
 -ןָאינוי טינ ראפ יא טיילןָאינוי רַאפ יא --- ןעמעלַא רַאפ ןעפָא ןייז ףרַאד
 .טייל

 עיינ יד טּפַאכעגפיוא ךיילנ ןעבָאה דנַאל ן'רעביא ןעטנאקירבאפ יד
 -עגנָא םעד ןָא ךיז ןעבָאה לעיצעּפס .טלעווזור טנעדיזעדּפ ןופ "?עירָאעט,
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 ןעקירבאפ ערעייז ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסילַאטיּפַאק עשידיא יד טּפַאכ|

 ןעּפַאק רעקרָאי וינ יד יוװ ,?ּפַאש ןעּפָא , זיא ייז ייב זַא ,ןעדליש ןעגנַאהענפיוא

 .ןָאטעג סע ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ

 ,דנַאל ןופ ןעטנאקירבאפ-רעדיילק עטסכייר יד ןעבָאה 1909 רהָאי ןיא

 ,לַאעדיא "ּפאש ןעּפָא , ס'טלעווזור טנעדיזערּפ ןופ טרעטסייגאב גידנערעוו

 ."ּפאש ןעּפָא , םעד רעּפעש-דייסניא עלַא ערעייז ןיא טרהיפעגננייא

 סנאינוי-רעדיינש עלַא רַאפ פאלק רעסיורג ַא ןעוועג ךילריטַאנ זיא סָאד

 ןופ טייצ ןיא טגיונעג קראטש ןעוועג טינ ןאד ןענייז עכלעוו ,דנַאל ן'רעביא

 -יינש יד .ןעטַאננַאמ-רעדיילק עכייר יד ןענעג ףמאק ַא ןערהיפוצנָא סיזירק

 .ןערָאװעג טכַאװשעגּפָא רהעמ ךָאנ םעד ךרוד ןענייז סנָאינוי-רעד

 יד ןעבָאה ,רעביארָאפ ןעוועג זיא סיזירק רעד ןעוו ,1904 רהֶאי ןיא
 םעד ןעננַאפעגנָא ןעכַאפ ערעדנַא ןופ סנַאינוי ךיוא ןוא סנַאינוי-רעדיינש

 -ךַאפ ןייז לָאז סָאװ ,ּפַאש א ראפ ,טסייה סע .,?ּפאש דזוָאלק , א ראפ ףמַאק

 יד, ןָאינוי-רעדיינש יד טָאה 1904 ינוי ןיא ,טייל ןָאינוי-טינ רַאפ טכַאמ

 ןיא קיירטס לארענעג ַא טרעלקרע קרָאי וינ ןיא ?סרָאלייט ווא דוהרעדָארב

 קיירטס רענעי .טנילײטַאב ךיז ןעבָאה רעטייברא רעדנעזיוט עליפ ןעכלעוו

 .גיז ןעזייוולייט ַא טימ זיולב טנידנעעג ךיז טָאה

 .ןָאינוי רעדיײנש-םָאטסָאק יד

 ןהעצ-טכַא טמענ סע  .טייברַאטסנוק ַא זיא יײרעדיײנש-םָאטסָאק
 -ײנש-םָאטסָאק ךס א ָאד ןענייז סע .הכאלמ יד ךיז ןענרעלוצסיוא רהָאי

 א .סעקילַאק ךָאד ןעביילב ןוא גנַאלערהָאי ּפֶא ןעטייברא סָאװ ,רעד

 ,טנַאלַאט ןעבָאה זומ רעדיינש רעטונג

 טָאה ,לעטיּפַאק ןעזיד ןופ גנַאפנָא ןיא ןעבירשעג ןיֹוש בָאה ךיא יו
 וֶא ןָאינוי סרָאלייט ןעמינריושזד יד טריטסיזקע 1880 רהֶאי ןיא ןיוש

 .םויה דע ךָאנ טריטסיזקע ןאינוי עזיד ."אקירעמא

 ןופ ןעטפַאשקרעװענ עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה 1899 רהֶָאי ןיא

 -נוא סרעדיינש רעמָאטסָאק עשידיא ןופ לַאקָאל א טריזינַאגרָא קראי וינ

 סיּפֶא לאנָאשענרעטניא רעייז ."סרָאליײט ןעמינריושזד , רעבלעזרעד רעט

 -ָאה רעדײנש-םָאטפָאק עשידיא עזיד .קרָאי וינ ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא
 -רעדיינש עסיורג ןיא דייס:טסיא רעד ףיוא טייברַאעג טלָאמעד ןעב
 .רעדיילקירענעמ ףיױא ןעגנלעטשַאב ןעמעננָא ןענעלפ עכלעוו ,סרָאטס

 רעבָא טייצ רענעי ןיא .ןערהאי עהייר א טריטסיזקע טָאה ןאינוי ענעי



 205 /  אקירעמַא ןוא סנָאונוו עשידוא

 .גנורעדנע עסיורנ א ןעמוקרָאפ ןעמונעג ךאפ-רעדיינש םָאטסָאק ןיא טָאה

 ּפאש יד טימ טשימענסיוא ךיז טָאה יירעדיינש-םָאטסָאק ערעניליב יד

 | | ,יירעדיינש

 -רַאפ רעדיינש רעטנערעלעג ַא טנעלפ ןעטייצ עטוג ענעי ןיא ןיוש

 סנָאזיס ייוצ יד ןיא טייברא .ךָאו א ראלָאד 18 יוװ רחעמ טינ ןעניד

 ,ןעטַאנָאמ ןעביז-סקעז א ןייז זיולב טנעלפ רהָאי ןופ

 רעדיינש-םָאטסָאק ןעסאמ עסיורנ יד ךיוא ןעבָאה 1910 רהֶאי ןיא = |

 ןילקורב ,קראי וינ ןיא ןענייז ייז ןופ דנעזיוט טכא-ןעביז ייב ןוא טכַאוװרע

 טרעדַָאפענ ןעבָאה ייז .קיירטס לארענעשזד א ןיא רעטנורא ליוװזנַארב ןוא

 80 זיב 28 ןופ סעשוהייוו ןופ גנורעכעה ַא ןוא טייברַא ךָאו ַא ןעדנומש 99!

 | ,טנעצָארּפ
 עשידיא עטנינייאראפ יד עכלעוו ,רעטייברא רעדיינש םָאטסָאק עזיד

 ,1910 רהָאי ןיא לָאמ ןעטייווצ םוצ טריזינַאנרָא ןעבָאה ןעטפַאשקרעוװעג

 רעייז ."סרעקריאו טנעמראג דעטיינוי, יד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה

 ,169 ןעוועג זיא רעמונ לַאקָאל

 טרעדיינש םָאטסָאק עניסַאלקטשרע יד ןעבָאה ,טנַאזעג ןיוש יו

 -יט ןעמינריושזד, רעד וצ טננאלאב סרָאטס וינעוע עטפניפ יד ןופ

 -ָאטסָאק עניסאלק-טירד ןוא-טייוצ יד ?.ןאינוי לאנַאשענרעטניא סרָאל

 -רענעמ ןופ סנייל ערעניליב ייב טייברַאעג ןעבָאה עכלעוו ,סרעדיינש רעמ

 .סרָאטס רָאלייט טנעשטריומ עסיורג ןיא טלעטשַאב ןערעוו סָאו ,סטוס

 -ַאה ,סוינעוע עטסקעז ןוא עטרעפ ,עטירד ,ייוודָארב ,ירעיוב רעד ףיוא

 .'.סרעקריאו טנעמרַאנ דעטיינוי, יד ןֶא ןעפָאלשעננָא ךיז רעטעּפש ןעב

 -ענ טרילבאטע ןענייז ,המחלמ-טלעוו רעד רַאֿפ רהאי ענינייא טימ

 -יינש ,טדעטש עסיורנ ערעדנַא ןיא ןוא ,קראי וינ ןיא ,ָאנַאקיש ןיא ןערָאװ

 .סרעדרַא ??יימ, ןופ ןעקירבאפ רעד

 -עי ןיא ןעטנענַא ןעבָאה ןעקירבאפזרעדיינש רעדרָא "ליימ, עזיד

 -נלעטשַאב ןָא ןעמענ סָאװ ,לעטדעטש רעטסנעלק ןוא רעסיורג רעד

 ןופ םלעּפמעס ךיז ייב ןעבָאה ןעטנעגא עזיד .ןעמויטסָאק רענעמ ףיוא ןעג

 סע ןעקיש ייז .רעמַאטסָאק ןֹופ סָאמ יד ןיולב ןעמענ ןיילַא ייז .ערַאװ
 קידבַאפ ןופ ןָא טמוק טייצ רעטמיטשַאב רעד ןיא ןוא קירבַאפ ןיא וצ

 "פיימ , סָאר ןעמ טפור סטוס רעדרָא עזיד .טוס-רעדרָא רעניטרַאפ ַא
 עכלעוו ,ןעקירבאפ-רעדיינש ןעסַאמ ןַארַאפ ןענייז ָאנאקיש ןיא ,סרעדרָא
 עליפ ָאד ךיוא ןענייז קראי וינ ןיא ."םרעדֹרָא ליימ , רָאנ ןעטייברא
 -נענא לארעביא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטפעשעג רעדיינש-רעדרָא-ליימ עכלעזא
 -יינש עזיד ןופ טלעטשעננָא ?עיצעּפס טינ ןענייז ןעטנענַא עזיד .ןעט
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 ראפ רעמָאטסָאק ןענירק ןעק סע רעוו רענייא רעדעי רָאנ ,סעמריפ רעד

 ןיא .ןָאשימָאק רע טמוקַאב ,ןיילַא רעמָאטסָאק א וליפַא ןייז נעמ ,סטוס

 סרעּפיקירָאטס הוש ,טייל ירעסָארג עלא ןענייז ךאלטדעטש עניילק יד

 -םעשעג רעדיינש רעדרָא-ליימ עזיד ןופ ןעטנעגַא סעקינטוטַאל רָאנ רעדָא

 רעמָאטסָאק ןופ סָאמ יד ןעמענ סיוא ךיז ןענרעל ןעטנעגא עזיד ,ןעט

 .רעדרָא םעד קירבַאפ ןיא וצ ןעקיש ןוא

 "יא ןערעוו ןעקירבַאפ יד ןיא ןָא ןעמוק עכלעוו סרעדרָא-ליימ עלַא יד

 ךָאנ םסָאמ רעד ךָאנ סיוא טדיינש רע ,רעטַאק-דעה םוצ ןעבעגעגרעב

 טרעוו רעכלעוו ,טוס םעד וצ רעטַאק רעד טדיינש ןַאד ןוא ןערטעּפ ַא

 טליײטרַאפ טרעװ סטוס עזיד ןעכַאמ ןופ טייברא יד .סטעס ןופ טהיינעג

 סע יװ ,רעגייטש ןעבלעז םעד ףיוא ,םיקלח ןהעצ ןיא ,סנַאשקעס ןיא

 רעמַָאטסָאק ןייל רעזיד ייב .רעדיילק "דיימ ידעד , יד טכַאמעג ןערעוו

 עבלעזיד רהעפעננוא סעשזדייוו יד ןענייז סטוס "רעדרָא וט דיימ , רעדָא
 "ווא רעד .סטוס רעמָאטסָאק עניסַאלק-טייװצ ןוא-טשרע יד ייב יו

 -רעּפ רעד ןוא קער ךס ַא ןעכַאמ ןומ ןעמ סָאװ ,רעד זיולב זיא דישרעט

 -רעד .ןןענעק סע .ָאטינ קער עזיד ייב ןיוש ןזיא רעלטסניק רעכילנעז

 טַאלג ןוא לענש יבַא ,רעדיינש עטוג ןייק טינ ןוא עטוג ןעטייברא ייב

 טלייטראפ טרעוו טייברַא ןעוו ?ייוו ,סױרַא אליממ ןיוש טמוק סָאד ןוא

 ןעכאמ וצ טעיירטעגנייא רעטייברא רעדעי טרעוװ ,ןעלייט עניילק ןיא

 -רַא םעד ןעמ טלהָאצ טייברַא ןָאשקעס ייב .טַאלג ןוא לענש לייט ןייז

 .ךָאו ןופ רעטייב

 ןירַא טשרע ןענייז סטוס רעדרָא ליימ יד ןוא טײברַא ןָאשקעס יד

 .המחלמ-טלעוו רעד רַאפ רהָאֹי ןחעצ-טכַא טימ עדָאמ רעד ןיא

 -סָאק יד זַא ,וצרעד טכַארבעג ןעבָאה ןעננורהיפנייא עיינ ייווצ עזיד

 -ראיּפַאש ענטעדנַאט יד טימ ןערָאװעג טשימענסיוא זיא יירעדיינש-םָאט

 קָאר ַא ןופ דישרעטנוא רעסיורג ןייק ָאטינ טעמכ ןיוש זןיא סע .טייב

 ַא ייב רעדָא ּפַאש ןעכילנהעוועג א ןיא ןערָאװעגנ טכַאמענ ןיא סָאװ

 .רעדיינש-םָאטסָאק

 "יוט ןהעצ ייב קראי וינ ןיא ךיז ןעניפעג רעדיינש-רענעמ םָאטסָאק

 -ייז סע .רענעילַאטיא ןוא ןעדיא ןענייז ייז ןופ לייט עטסערנ יד ,דנעז

 ןענעכער ןעדעװש יד ןענָאיצַאנ ערעדנַא ןופ רעטייברַא ָאד ךיוא ןענ

 ערעזנוא ןעשיווצ ןענייז ךילנהעוועג .סרעדיינש עטסעב יד רַאפ ָאד ךיז

 -עשיניפ יד .סרעדיינש רעלטסניק ךס ַא ןארַאפ ךיוא ?ארשי ינב וניחא

 .ןעיורפ עשינעילַאטיא ןוא עשידיא עֶלַא ןענייז סניר

 ךיוא יו טייברא סנייל ערעגיליב יד ןופ ןָאינוי רעדיינש םָאטסָאק יד
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 יד טימ ןעמאזוצ 1918 ןיא טקיירטסענ ןעבָאה רעדיינש רעדרָא "?יימ , יד

 ןַאד ןעבָאה סע סָאו ,עבלעז סָאד ןענואוועג ןעבָאה ייז ןוא רעדיינש-ּפאש

 ךאלעקער רעדניק ,ןעטסעוו ,ןעזיוה ,קער ייב רעדיינש ּפאש יד ןענואוועג

 ,סעקזייה ןוא

 .ןָאינוי רעכאמ סטנעּפײנ רעד ןופ עטכישעג יד

 ,סדיירט עטסטלע יד ןופ רענייא ןיא ךַאפ רעכַאמ סטנעּפ-ײנ רעד

 -עג ןעבָאה ןערהָאי רע-80 יד ןופ ןעטנַארגימיא עשידיא יד עכלעוו ייב

 ,קראי וינ ןיא טײברַא

 -אועג טעדנירגעג ןיא רעטייברא סטנעּפ-ינ ןופ ןאינוי עטשרע יד

 ,1888 רהאי ןיא ןער

 -עּפ ענעדישרַאפ ןיא רעטעּפש זיא רעכלעו ,ן יי 9 ס ק ַא מ

 -סרעװענ עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ רעטערקעס רעד ןעוועג ןעדאיר

 .רָאטיײרעּפא סטנעּפ-ינ א דיירט םייב ןעוועג ןיא ,קראי ןינ ןופ ןעטפַאש

 -ינ יד טריזינַאגרָא ןעבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 ,דנַאטשוצ םעד ןענעװ טלהעצרעד רע סָאװ טא .ןאינוי רעכאמ סטנעּפ

 טייבראעג טָאה ןיילַא רע תעב ,דיירט םעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ

 ;רָאטיירעּפא סטנעּפ-ינ סלַא ּפַאש ןיא

 .פםאש-טעוװפ ןיא טרהיפענניירא לָאמ ןעטשרע םוצ ךימ טָאה ןעמ,

 -רעלסיוא ,/ןעשנעמ א ראפ ןעכַאמ , טלָאזעג ךימ ןעמ טָאה ןעטרָאד
 -על א ןעכַאמ רעטעּפש לָאז ךיא סָאװ ןופ ,סעקזייה-רעדניק ןעהיינ ןענ
 .אקירעמא ןיא ןעב

 טייברַאעג ןעמ טָאה ּפאש ןיא רענרַאמכ ַא ןעוועג זיא נָאט רעד,
 טננערטשעגנא ךיז ךיא בָאה ּפַאש ןיא גידנעהעגניירא .ןעּפמָאל-גנעה רַאפ
 ,םהיא ןעטכַארטַאב וצ םוג

 -ַאב ןיא ?עקירבַאפ, יד עכלעוו ןופ ,ךאלרעמיצ ערענעלק יידד יד,
 םייב .גנוניואו א ראפ יא ,ּפַאש א רַאפ יא טנידעג ןעבָאה ,ןענַאטש
 ןענייז ןעויוא-ןונושט ןעסיורג ַא ףיוא .ךיק ןימ א ןעוועג זיא גנַאנניײרַא
 .סנעזייא-סערּפ ערעווש ןעצוד א טהילנענ ןעבָאה ןוא טלעטשענסיוא ןעוועג
 -זייה טסערּפענ טָאה לעדרעב רעצרַאװש ַא טימס דיא רערַאד ,רעכיוה ַא
 ,םִאֹצ ַא יו נידנעגנירּפשרעטנוא ןוא ךיז גידנעלּפַאצ ,סעק

 םורַא ןענַאטשעג ןענייז ,ןעטסערג םעד ,רעמיצ ןעטייווצ םעד ןיא,
 -נַא רעד וצ ענייא טקורענוצ ױזַא ןעװעגנ ןענייז ייז .ןענישַאמ ןהעצךןיינ
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 .ןעװענ ןעטלאוו סראטיירעּפא יד יװ ןהעזענסיוא טָאה סע ןזא ,רערעד

 | .רעטרע ערעייז ןיא טשטעווקעגניירא

 -נעגייוש ךימ טָאה ,רימ וצ ןעמוקענוצ זיא רָאטקַארטנַאק רעד ,

 ענייז ףיוא ןעזיװַאב ךיז טָאה לעכיימש רענעדירפוצ א ,טכַארטַאב טייהרעקיד

 ,םעצנָאװ עלעג ,עטכידעג יד רעטנוא ןופ ןעּפיל עבָארג

 -עב עטיור -- .טגָאזעג רע טָאה -- !ןַאמ-הרבח רעטנוזעג ַא ---.,

 ! אקירעמא ןיא טיירלא ןייז טסעו .רעייק רעטונג א ,ךאלעק

 רַאד ךיא ."ןייגרַאב, םעד טכַאמענּפָא רימ ןעבָאה גידנעהעטש ,

 -רַא ךיא ףרַאד ןעכַאוו יירד ןוא דאלַאד גיצנַאװצ ןוא ףניפ ןעבעג םהיא

 ןיירַא ךיא העג ,ערהעל רעד ןופ סױרַא ?עוװ ךיא ןעוו .טסיזמוא ןעטייב

 .תושר םענענייא ןיימ ןיא

 "נָאק םעד ןעבעג וצ טלעג יד ןעמענסיורַא טפראדעג בָאה ךיא ןעוו,

 ןיימ .ןעראוועג טריזילַארַאּפ יו ענעשעק ןיא טנַאה ןיימ ןיא ,רָאטקַארט

 -יירעּפא ןעקנירַאד ,ןעקניניילק א ףיױא ןעלַאפעג ןאד טקנוּפ ןיא קילב

 -על ַא יװ סעּפע ,ןישַאמ ןייז רעביא טלעּפַאצעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאט

 בָאה ךיא ןוא ,םוניס ןייא .םירוסי עכילטיוט ןיא שינעפעשאב ענידעב

 ןעפילטנא טלָאװעג ןוא ,קסע ןעצנַאג ן'פיוא טאהעג הטרח טינ רעיש

 | ,..םונהיג םעד ןופ

 ךיא בָאה עדנוקעס ןייא ןיא .טכארטעג גנַאל טינ בָאה ךיא רעבָא,

 ,דנעלע ןיב ךיא ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ :טרעלקעגרעביא ךס ַא רהעז

 -םיֹוא ךיא לע םורַא טייצ רעצרוק א ןיא ;טינ םענייק בָאה ,דמערפ

 -- ןערעװ ןעסירוצ ןעלעוו רעדיילק ןוא ךיש יד ,ראלָאד רָאֹּפ עניימ ןעסע

 ?ןייז ןַאד טעװ סָאװ

 .ּפאש ןיא ןעטײברַא ןעבילבעג ןיב ןוא טמיטשעגנייא ךיא בָאה;

 ךיא געלפ ,רעטסניפ ןעװעג ךָאנ ןיא סע ןעוו ,ןענרָאמירּפ .ןעדעיג |

 טעּפש טרָאד ןופ ןערהעקקירוצ ךיז נעלפ ןוא ,ןירַא ּפאש ןיא ןעמוק

 עטגָאטהעװעגנָא ןוא ץרַאה רעווש ַא טימ ,רענעכָארבוצ א ,טנעווא ןיא

 בעד ןעניד טפרַאדעג כָאה ךיא סָאװ ןעכָאװ עגנַאל יירד עניימ .רעדילנ

 .רעבירא ןענייז טסיזמוא סָאב

 רעד ןעוועג ןזיא סָאד -- ראלָאד ןייא רַאפ גָאט א סעקזייה ניצכעז ,

 רעד טָאה לָאמ סעכנַאמ ,רעגנַאל א ןעוועג רעבָא זיא גָאט רעד  .ןיירּפ

 ..געט ייווצ טרעיודעג גָאט

 ,טפָאהעג בָאה ךיא .ניהורנוא ןעוועג טינ ןופרעד רעבָא ןיב ךיא;

 םינ ןיב ךיא זא ,טנעכערעג בָאה ךיא ."ןעיירטנייא, ךיז לעוװ ךיא זַא
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 .קראטש ױזַא ךָאנ ןענייז רעדילג עניימ סאוו ,ראפרעד גידווערהיד ױזַא

 .ןערעו שרעדנַא טעוװ רעטעּפש

 קַא ןעכַאמ ןומ ךיא ןא ,ןעסָאלשַאב ךיז ייב ךיא בָאה גָאט ןייא,

 ליפ ױזַא נָאט םענעי ךיז בָאה ךיא .עֶלַא ליפיוו ,טײברַא ?יפ יוזא טַאר

 ןיא גָאטהעװ םעד טלהיפעג טינ בָאה ךיא ןזא ,ןעפראוועג ןוא טלעּפַאצענ

 -נהעוועג יו םייברַא רהעמ טכאמעג ךילקריוו בָאה ךיא .רעדילג עניימ

 -ַאטשענּפָא קרַאטש רעבָא רַאפרעד ךיא ןיב גָאט ןעדנעמוק םעד ךיל
 ךיא .גָאטהעװ ןעדנעדיינש ַא טלהיפעג ךיא בָאה ןעצרַאה ן'רעטנוא .ןענ

 ןעסעזעג ןיא סאוו ,רָאטיירעּפא רעד ,ןכש ןיימ ןוא טסוחעג קרַאטש בָאה

 .ןעּמיל עניימ ףיוא טולב טקרעמַאב טָאה ,טנַאה רעטכער ןיימ וצ

 ךיז בָאה ךיא ןוא טכאמענ םאזקרעמפיוא םעד ףיוא רימ טָאה רע,

 .ןעקָארשרעד קרַאטש

 סָאװ רעניצנייא רעד טינ ןיב ךיא זַא ,טסיירטעג ךימ טָאה רע,

 -רהאו זיא טולב טימ ןָאטעג טסוח ַא בָאה ךיא סָאוװ סָאד זַא ,טעדייל

 ,לאירעטַאמ ןעטסָאררַאפ םעד ןופ בױטש רעד .ךילרהעפענ טינ ךילנייש

 ,טקריוועג רימ ףיוא סָאד ןעבָאה ןעדנוטש עגנַאל יד ןוא ןעסע נינייוו סָאד

 אקירעמַא ןיא רעבָאה .טייברא אזא וצ טניואוװעגנ טינ ןיב ךיא ל?ייוו

 .שיפָאזָאליפ טניילענוצ רע טָאה ,"ןייא ךיז ןעמ טעיירט

 ן'םיוא .לָאמ עלַא יו רעהירפ םייחא קעװַא רימ ןענייז טנעווַא םעד,

 ,טסייה סָאד ,ןאינוי רעד ןענעוו ןעדייר ןעמונעג רימ טימ רע טָאה געוו

 ךיא .רעדילנטימ ןערעוו ריס ןעלָאז טייהנענעלעג רעדנעסַאּפ ַא ייב זא

 יד טלהעצרעד רימ טָאה רע ןוא ןעגערפרעדנַאנַאפ ןעמונעג םהיא בָאה

 .ןאינוי סרעכַאמ סטנעּפ-ינ רעד ןופ עטכישעג עצרוק

 -ּפמִא טינ ןעמ רָאט ךאז עניטכיוו אזַא זא ,טגָאזעג םהיא בָאה ךיא,

 טנעװַא םענעי ךָאנ ןעלָאז רימ זא ,טדערענוצ םהיא בָאה ךיא .ןענייל

 .ןאינוי רעד ןיא ןיירא

 גנַאנכרוד ןעלָאמש א ךרוד (ףיוה) דראי ַא ןיא ןיירַא ןענייז רימ,

 -ייה רענרעצליה רעטרעקיוהעגנייא ןַא ןיא ,ןעטרָאד .טירטס םורכ ןיא

 -עג טָאה טנעוװֶא םענעי .ןאינוי רעד ןופ "סיּפָא רעד ןעוועג זיא לעז

 -ַאב ַא טימ ןעמונעגפיוא זנוא טָאה ןעמ .דראָאב וויטוקעזקע יד טעטימ

 .ןעציז ןעטעבענ זנוא טָאה ןעמ ןוא טייחנעדירפוצ רערַאבקרעמ

 ןעסיוטשעגנָא ךיז רימ ןעבָאה ,סיפִא ןופ סױרַא ןענייז רימ ןעוו,

 טָאה ןוא טרינָאיּפשעגכָאנ זנוא סָאד טָאה רע .ןערעזנוא סָאב םעד ןֶא

 ןענַארקענסױרַא ןעבָאה רימ יו ,ןהעזענ רעטסנעפ ן'כרוד ךילניײשרהַאוו

 -יוצ ןוא טדערענ טינ םהיא טימ ןעבָאה ריס .ךאלכיב-ןאינוי ערעזנוא
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 קרַאטש ןעוועג רימ ןענייז עדייב ,טדערעג טינ ךיוא רימ ןעבָאה ךיז ןעש

 -נַאנַאפ ןוא םנעה יד טקירדעג גידנעגייווש ךיז ןעבָאה ריס .ןעגָארטוצ

 .ןעננאגעגרעד

 ןעװעג ןיא ןַאד .טכַאנ עגיהורנוא ןַא רהעז טכַארברַאפ בָאה ךיא;

 -נעטשלאפ ןייק ךָאנ ןיב ךיא .ןַאמ-ןאינוי ַא ןערעוו וצ עקיזיר עסיורג א

 ןעזָאלניירא ןעלעװ ךימ סָאד טעװ רעװ .ןעוועג טינ הכאלמ-פעב רעגיד

 ךָאנ ךָאד בָאה ךיא ;ןײלַא ןעוועג טינ ךָאד ךיא ןיב ןַאד ?ּפַאש ַא ןיא

 -היינ יד ,טסייה סָאד ,סעציײלּפ עניימ ףיוא ?לעטסעק-ליּפש , יד טַָאהעג

 ןענישַאמ ענענייא טימ ןעטיײברַא טזומעג ןעמ טָאה ןאד ל?לייוו ,ןישַאמ

 -עג טינ לָאז סע סָאװ ,וַארב ןעלדנַאה וצ רעבָא ךיא בָאה ןעסָאלשַאב

 .ןהעש

 -עג יװ רעטעּפש לעסיבַא ּפַאש ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב ןעגרָאמ ףיוא,

 טינ לֶאז ךיא ידכ ,הירפ ןעמוק וצ טָאהעג ארומ בָאה ךיא  ,ךילנהעוו

 ןעלופ ןיא ןעוועג ןיוש זיא "ירָאטקעּפ , יד .ןילַא סָאב םעד ןענעגעגאב

 .גנַאנ

 רעטכעלש א .ןענעלעג טינ ךאלדנָאב ןייק ןענייז ןישַאמ ןיימ ייב,

 וצ זיא דלאב .רענעגָאלשעגרעדינ א ןעטרַאװ ןעבילבעג ןיב ךיא .,ןמיס

 -סניפ ןייז טימ טכַארטַאב ךימ טָאה רע .ןעגנַאנעגוצ סָאב רעד רימ

 ןופ דנעטס ןיימ ןעסיירּפָא ןעמונעג רע טָאה החיצר טימ ןוא קילב ןערעט

 | .ליטש-טיוט ןעראוועג לָאמַא טימ ןאד זיא ּפַאש ןיא ,רָאלפ

 -ןצרעביא ידכ ,ליּפשייב ַא ןעכַאמ רימ ןופ טלָאװעג טָאה סָאב רעד,

 וצ ךימ טנַאה יד ןעביוהעגפיוא רַאנָאז טָאה רע .ערעדנַא יד ןעקערש

 .ןענָאלש

 -עג טָאה רע ןוא .ןעטלאהענוצ םהיא ןעבָאה רעטײברַא ענינייאג

 : ןרָאצ ןעדליו טימ ןעירש

 ! ןוברַא םענירג םעד ,ןענע'גרה'רעד םהיא ?עוו ךיא ! ךימ טזָאל ---,

 -עמַא םָאװ ןעזייו םהיא לעװ ךיא !?ןעכַאמ ָאד רימ רע טעו ןעטנוב

 ! זיא אקיר

 -ירעּפא רעקניניילק רעד ואוו ,?עקניוו םעד ןופ ךיז טָאה גנולצולּפ ,

 .ןיהַא טקוקענמוא ךיז ןעבָאה עלא .לעמוט ַא טרעהרעד ,ןעסעזענ זיא רָאט

 .ךילנהעווענ יװ רעכיילב ןעוועג ךָאנ ןיא רָאטיײרעּפא רעקניניילק רעד

 "עג רע טָאה ,םהיא ןופ ןעטראוורע וצ רעווש ןעווענ זיא סָאװ ,טומ ַא טימ

 ייברעד ןוא ,ןעטייז עלַא ןיא טייברא ןייז ןערעדיײלשרעדנַאנַאפ ןעמונ

 | : ןעירשעג דליוו רע טָאה

 !?זנוא טימ ךיז טפרַאװ ןעמ | ! ? רָאג זנוא טביירט ןעמ ,סָאוו --
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 טָאה רע -- !ןהעג עלַא רימָאל ,ױזַא בוא ! ?טינרָאג זנוא ףרַאד ןעמ

 .תוחכ עַלַא טימ דנעטס ןייז ןעסיירּפָא ןעמונעג

 ןוא ןערָאװעג ןעדנוצעננָא יו ןענייז סרָאטיײרעּפא ענירעביא עלַא,
 טָאה עקּפַאש עניילק עצנַאנ יד .עבלעז סָאד ןָאט ןעמונעג ךיוא ןעבָאה

 .ןעטער ךיז ןעליוו ןערישזַאסַאּפ יד רעכלעוו ןופ ,ףיש ַא יו ןהעזענסיוא

 ךיז ןעמונעג רעטייברא יד ןעבָאה שינעלּפַאצ ןוא שינעלייא ַאזַא טימ

 ,ןעקַאּפ

 -ייז ןענישַאמ ערעזנוא עֶלַא ןוא גנַאל רהעז טרעיודעג טינ טָאה סע,

 ,ראוטָארט ן'פיוא ןענַאטשעג ןיוש ןענ

 ערַאד עכיוה יד ןעזיװַאב ךיז טָאה ,ןענַאטשעג ױזַא ןענייז רימ יו,

 סלַא ןנוא וצ ןערָאװעג טקישענ סָאד ןיא רע .רעסערּפ םעד ןופ רוגניפ

 .סָאב ןופ "רָאדַאסַאבמַא,

 לו רע .הטרח ןיוש טָאה -- טרעלקרע רע טָאה -- ,סָאב רעד --;

 וצ ידכ ןוא ,קירוצ ןעמענ (ךימ טסייה סָאד) רָאטיײרעּפא םענירג םעד

 ,ריב ?ערַאב א ןעלעטש רע טעוװ םולש ןעכַאמ
 -ענּפָא רָאטיײרעּפא רעניילק רעד ךיז טָאה -- ,סָאב םעד גָאז --;}

 ןוא ,ריב יו רהעמ ןעליוו ריס ,ריב ןייז טינ ןעפרַאד רימ זא -- ,ןעפור

 .זנוא וצ ןעמוקרעטנורַא רע לָאז ,ןעדייר זנוא טימ ליוו רע ביוא

 ריּמַאּפ לעקיטש ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רָאטיײרעּפא רעניילק רעד,

 -היינ ַא ןופ ?עשיט א .ןעביירש ןעמונעג טָאה ןוא רעדעפיילב ַא ןוא

 -אוועג גיטראפ לענש ןיא רע ,קסעד א רַאפ טנידעג םהיא טָאה ןישאמ

 :ןעפורענסיוא ךיוה טָאה ןוא ןער

 ךייא לעוו ךיא ןוא קיירטס ןיא ןענייז רימ :רעדירב עניימ ---, ||

 לעקינ ַא ןעבָאה ריס ןעליו סנעטשרע .,ןעננורעדָאפ ערעזנוא ןעזעלרָאפ

 -רענא לָאז סָאב רעד זַא רימ ןעליוו ןַאד ;סעקזייה ץוט ן'פיוא רהעמ

 ןעטרעפ ן'פיוא ןעסערּפסקע יד ןופ ךאלדנַאב ןייק ;ןאינוי יד ןענעק

 -ירק רימ ןעלָאז (תוריכש) "עדייּפ, ;ןעגָארט טםינ רהעמ רימ ןעלָאז רָאלּפ
 רעד ןעוו טציא סע ןענירק רימ סָאוװ םעד טָאטשנָא ,ןעכָאװ ייווצ עלַא ןעג

 ...ליוו סָאב

 ןילַא זומ סָאב רעד זַא ,ןעוועג זיא ןעננורעדַָאפ עטצעל יד ןעשיווצ

 יד ןענַאלשוצ ןוא רָאלפ ןעטרעפ ן'םיוא ןענישַאמ יד ןענָארטפױרַא קירוצ

 טינ רחעמ ךיז לָאז ,יורפ 'סָאבעלַאב םעד ,סעסימ יד זַא ןוא ,סדנעטס

 | .ןעטליש

 ןעננורעדַָאפ ערעזנוא עֶלַא ןוא קיירטפ םעד ןענואוועג ןעבָאה רימ,

 קעװַא עלַא ןענייז נָאטיירפ ןעדנעמוק םעד .ןערָאװעג ןעבענעגכָאנ ןענייז
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 -עד רעד רעדילגטימ ןערָאװעג ןענייז ןוא ןָאינוי רעד ןופ גניטימ םוצ

 -- ,סעצנָאװ עגנַאל טימ לעדיא רעלעג רעצרוק א ,ןאינוי רעד ןופ טָאנעל

 ,ךימ .טייקווַארב רעזנוא טביולעג טָאה -- ,ןעסייהעג רע טָאה ,ןָאסנינייב

 טָאה ,דיירט ןיא שינעהעשעג רעסיורג רעד ןופ רעכאזדוארַאפ םעד סא

 ןיא עדער עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד .טרָאװ ַא טימ ןעוועג דבכמ ןעמ

 ךיא סאוו .טּפאלקעג ץרַאטש טָאה ,ךיא קנעדעג ,ץראה ןיימפ .אקירעמא

 ,ןעקָארשרעד ױזַא ןעועג ןיב ךיא לייוו ,טינ ךיא קנעדעג ,טדערעג בָאה

 .טנידעג טינ רימ טָאה גנוצ ןיימ זַא

 ןוא טריצלָאטש קרַאטש ךימ טימ ןעבָאה ּפַאש ןופ רעטײברַא יד

 ."טַאנעלעדיּפַאש ן'רַאפ טכַאמענ ךימ טָאה ןעמ

 ןיא םיורא רעכַאמ סטנעּפינ טרעדנוה ןיינ ןענייז 1890 רהֶאי ןיא

 -נָאק יד ןוא סעסָאב יד זא ,ןעננורעדָאפ יד טימ קיירטס םענײמעגלַא ןַא

 רעדעי טָאה ןאד זיב .טײברַא רעד וצ ןענישַאמ ןעבעג ןעלָאז סרָאטקארט

 -ייא ענייז ץוח א טיײברַא רעד וצ ןעננערבטימ טפרַאדענ רעכאמ סטנעּפינ

 ,(ןישַאמ-היינ) "עקנירעטַאק, ענענייא ןייז ךיוא ,טנעה ןוא סיפ . . . ענעג

 ייב רעּפעש-ץיװש ןיא ןעמ טָאה טײברַאעג .ווװ .ז .א ,םידָאפ ,ןעלדָאנ טימ

 ייב טײברַא יד ןעמענסױורַא ןענעלפ עכלעוו ,ךאלרָאטקארטנַאק עניילק

 נאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ ןעדעי טעמכ ןעטנאקירבַאפ רעדיילק עסיורנ

 ןוא ,סָאב ןייז ןעטייב וצ ןעננואווצעג ןעוועג רָאטיירּפא רעגיזָאד רעד זיא

 רהיא ןוא ?עקנירעטַאק , ןייז ןעמענ טפרַאדענ רָאטיײרעּפא רעד טָאה ןַאד

 יד סע ךיז טָאה .ןעטייווצ םוצ סָאב ןייא ןופ סעציילּפ יד ףיוא ןענָארט

 "ייז ,םעד וצ פוס א ןעכאמ וצ םוא ןוא .ןעסענענוצ ךילקערש רעטײברַא

 .קיירטס לארענעג א ןיא סױרַא ייז ןענ

 טסיא 169 ןופ רעלעק ןיא ןעוועג זיא קיירטס ןופ ריטרַאװק-טּפיױוה יד

 ןיא עיצַארטסנַאמעד עסיורג ַא טרישזנַארַא ךיילג טָאה ןעמ .,ייװדָארב

 םטנעּפ-ינ 900 עלא טגילײטַאב ךיז ןעבָאה סע רעכלעוו ןיא ,נָאט ןעטימ

 "עג ןַאד ןעבָאה עכלעוו ,ןעכאפ ערעדנַא ןופ רעטייברא רעסיוא ,רעכַאמ

 רעשידיא רעד ןופ ןעטירטס עלא טרישראמעגכרוד טָאה ןעמ ןוא ,טקיירטס

 .דנעגעג

 ןעװעג טינ ךיוא ןיילַא ןענייז עכלעוו ,סרָאטקארטנַאק סטנעּפ-ינ יד

 "נעג קיירטס ןופ ךָאװ רעטשרע רעד ךָאנ ןעבָאה ,םיריבג עסיורג ןייק

 עשימָאק-גַארט ןעמוקעגרָאפ ןענייז סטנעמלעטעס יד ייב .ןעלטעס ןעמ
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 -לעוװ ייב ,סעסָאב טרעדנוח רעבירַא ןעוועג ןענייז ןעצנַאג ןיא .סענעצס

 ןעמוקעג ןענייז סעסָאב יד .טקיירטסענ ןַאד ןעבָאה רעטייברא יד עכ

 -נייא עטימאק-קיירטס רעד וצ ןעזָאלניירא ייז טנעלפ ןעמ ,לָאמַא ףיוא

 ,טנעמירגַא-אינוי םעד ןעביירשוצרעטנוא ןעמוק טנעלפ סע ןעוו ןוא ,זייווניצ

 ןעבָאה ייז זיב ,ןעציווש קרַאטש ךַאבענ ,םיצראח-םע גידנעייז ,ייז ןענעלפ

 .ריּפַאּפ םעד ןעבירשעגרעטנוא

 יד טלעטשענ ןַאד טָאה ןאינוי יד סָאװ ,ןעגנורעדָאפ עגירעביא יד

 -"היינ רעטייברא יד ןעבעג לָאז סָאבעלַאב רעד סָאװ ,םעד רעסיוא םעסָאב

 -ײברַא יד עגַאל רענירעיורט א רַאפ סָאו ןיא ,טגייצענ ןעבָאה ,ןענישַאמ

 "עג ןַאד ךיז ןעבָאה סדיירט ערעדנַא עלַא ןופ ןוא דיירט םענעי ןופ רעט

 "כָאנ זייווניצנייא ןעננואווצעג ןעוועג רעבָא ןענייז םיטַאבעלַאב יד ,ןענופ

 ?הָאצ עניילק ַא ןױלב .רעטיײברַא ערעייז ןופ ןעננורעדָאפ יד ןעבענוצ

 זיא סע .רעּפעש-בעקס סלַא ןעבילברַאפ ןענייז רעּפעש סטנעּפ-ינ יד ןופ

 "יילק ןופ סרערושטקעפונַאמ עכייר יד זַא ,ןעקרעמַאב וצ ניטכיוו ייברעד

 וצ ןעבעגעגסיורא סעקזייה רעדניק יד ןופ טייברא עצנַאנ יד ןעבָאה רעד

 ,"עזייהרעוו יד ןיא ,דייסניא ןוא .רעּפעש-טעװס ןיא סרָאטקארטנָאק

 ךיוא ןענעלפ רעּפעש-טעװס יד .ןערעוו ןעטינשעג זיולב ערַאװ יד טנעלפ

 ןעבָאה סעילימַאפ ערעייז טימ ךאלמיטַאבעלַאב יד ואוו ,רעצע58 יד ןייז

 .סרעדרָאב ןייז ךיוא ןעטראד ןענעלפ סראטיירעּפא ענינייא ,טניואוועגנ

 ןעמ ואוו ,רעּפעש עבלעזיד ןיא ןעפָאלשענ ןוא ןעסענעג ןעבָאה ייז ןוא

 קיירטס רעזיד ןעו .סעקזייה יד ןעכַאמ טכענ ןוא נעט עצנאג טנעלפ

 .קרַאטש ןעראוועג ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ-ינ יד ןיא עדנע וצ ןעוועג זיא

 לָאמ עלא טפרַאדעג טינ ןעבָאה ייז .טבעלענפיוא ןעבָאה רעטיײברַא יד

 .ןישַאמ-יינ יד סעציילּפ ערעייז ףיוא ןעּפעלש

 -ענ זיא ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ-ינ רעד ןופ רעשזדענעמ רעטשרע רעד

 -ניא ןא ,סעקזייה ייב רָאטײרעּפא ןַא ןיילא ,7 אט נ עז ָא ר .א ןעװ

 -עמ רעד זיא רעטעּפטש .שנעמ רעניהעפ ןוא רענעבעגרעביא ,רעטנעגילעט

 רעד ,ןעפורנָא ןאד סע טנעלפ ןעמ יו רעדא ,ןאינוי רעד ןופ רעשזדענ

 םעד ןופ רעבמעמ ַא ,ןָא סינ יי ב .מ ןעװעג ,?טַאנעלעד גניקָאװ,

 .ּפ .5ל .ס ,8 שטנערב

 ןעװעג ןאינוי רעכַאמסטנעּפ-ינ יד ייב ןזיא דנַאנַאכָאנ 18 רהֶאי ַא

 רָאטײרעּפא ןא ,ד ? ע פנ עז ייוו ד יוו יי ד רעשזדענעמ סלא

 טייהנעדירפוצ רעד וצ טרהיפענ ןאינוי יד טָאה רע .ךַאפ םעד ןופ

 -קַא רעשידיא רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא סלא רעדילנטימ יד ןופ

 -יא רעד ןופ דילגטימ-ןערהע ןא ןעראווענ דלעפנעזיוו ןזיא ןאינוי ןערָאיט



 ןיימשנייוו .ב | 202

 -טימ א ןעוועג ןיא דלעפנעזיױו .קראי וינ ןופ ןאינוי ןעראיטקַא רעשיד

 ןייז .גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ ןעננולײטּפָא עלא ןיא לילנ

 ,ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ-ינ רעד ןיא ?טַאנעלעד גניקָאװ , רעד ,רעפלעהסיורא

 רָאטײרעּפא ןא ,ג ר ע ב ר ע קו צ ? עש ר ע ה ןעוועג טייצ א זיא

 רעד ןעראוועג רעטעּפש ןערהאי טימ זיא רעכלעוו ,סעקזייח-רעדניק יד ןופ

 ןיא ןעבירשַאב זיא סָאד) ןאינוי רעליּפשיוש רעשידיא רעד ןופ רעשזדענעמ

 גרעברעקוצ ןוא דלעפנעזיו .(ךוב ןעזיד ןופ לעטיּפַאק ןעגידרעהירפ ַא

 רעטייברא רעשידיא רעד טימ ןעדנובראפ טינ רהעמ טקעריד טציא ןענייז

 .גנוגעווַאב

 ןופ רעטערקעפ לָאקָאטָארּפ רעד זיא ןערהאי עליפ ןופ ףױלרַאפ ןיא

 -ירעּפא ןַא ,ן ַא ס פ י 4. ב א ןעווענ ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ-ינ רעד

 -ייארַאפ יד ןופ רעטערקעס רעד ןעוועג רעטעּפש ןזיא רע ,ךַאפ ןופ רָאמ

 .1906 ןיב 1901 ןופ עדָאירעּפ רעד ןיא ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינ

 -ורפ ַא ,טחוש ַא ןעווענ לעטדעטש רעשיווטיל ןייז ןיא זיא ןַאמּפיל

 םעד ,ןַאמּפיל .נ רעדורב ןייז וצ רעהַא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,דיא רעמ

 רעד םהיא טָאה ,ןאינוי רעדניבכוב רעשידיא רעד ןופ רעריפ ןענידסלָאמאד

 .בא ןוא ,סטנעּפ-ינ ייב רָאטיירעּפא ןַא ןערעוו וצ ןעבענעגנ הצע ןא רעדורב

 רָאטײרעּפא סטנעּפיינ א ןערָאװעג ָאד זיא ,םייח רעד ןופ טחוש רעד ,ןַאמּפיל

 ןעראוועג טלהעוורע רע זיא 1901 רהאי ןיא .ןַאמ ןאינוי רעגיטעט ַא ןוא
 .ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ראטערקעפ סלא

 .ןאינוי סרעמויטסָאק רעטַאעט יד ןופ דילנטימ א טציא זיא ןַאמּפיל

 .סרעטַאעט עשידיא רעקראי וינ יד ןופ םענייא ןיא טייברַא רע

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןייּפ סקַאמ זא ,טנָאזענ רעהירפ בָאה ךיא

 .ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ-ינ רעד ןופ רעוט עטשרע

 "הָאמ ,שטיוואביל ןיא ןעראוועג ןעריובעג ןיא ןייּפ (לעדנעמ) סקַאמ

 -עג רע זיא רהאי יירד וצ ,1866 ,לירּפא ןעט80 םעד ,עינרעבוג רעוויל

 םהיא ,הנמלא עמירא ןא ,רעטומ ןייז טָאה רהֶָאי ןיינ וצ .םותי ַא ןעבילב

 טָאה ןעטרָאד ןוא ,שזילעוו ןיא רעטסעוװש א רערהיא וצ טקישעגקעווא

 ןיא ךיז ןערעגלַאװ ןערהאי עליפ ךָאנ .יירעצעזטפירש טנערעלעג ךיז רע

 1886 רהֶאי ןיא ןייּפ זיא ,עווקסָאמ ןיא ךיוא ,טדעטש עשיסור ענעדישרַאפ

 .אקירעמא ןייק ןעמוקעגנָא

 ןיא ןעפָארטעג לָאמ ןעטשרע םוצ םהיא בָאה ךיא ןעוו קנעדעג ךיא

 -נוי ַא ןעוועג ןַאד זיא רע .1890 רהֶאי ןיא ,ןָאינוי רעכַאמ סטנעפ-ינ רעד

 ןעירשענ טָאה רע יו קנעדענ ךיא .ןַאמ-ןָאינוי רעװַארב ,רעגיטומ ,רעג

 עקנירעטַאק יד ןעגָארט וצ גונעג, :רעטיײברַא-דַאפ רעדירב ענייז וצ
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 -ַאבעלַאב יד .ּפַאש וצ ּפַאש ןֹופ סעציילּפ יד ףיוא (ןישַאמ-יינ יד .ה .ד)

 ."?ןעטייברא רימ עכלעוו ףיוא ןענישַאמ-יינ יד ןעבענ ןנוא ןעפראד םיט

 900 יד ןופ קיירטס םעד ןֹופ רערהיפ רעד ןעוועג ןזיא ןייּפ סקַאמ

 -רא יד רַאפ ניז א טימ טנידנעעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעכַאמ סטנעּפ-ינ

 ,רעטייב

 -ינ יד רעהכָאנ ןעבָאה ,"טַאגעלעד גניקָאװ רעזנוא ןערעוו טזומ וד,

 ,ןע'נייפ ייב ןעטעבעג ךיז רעכאמ סטנעּפ

 השמ 3 רעייז ןערעװ וצ ןעננואוצעג ןעװעג טושּפ זיא ןייּפ ןוא

 ןעטמירַאב םעד ןיא ןעוװעג ןאד זיא ןאינוי רעכאמ טטנעּפײנ יד ,"וניבר

 רעכלעוו ,טירטס דרַאשטרָא 60 ןיא ,לָאה אלאהלַאװ ןופ לַאקָאל גניטימ

 .דייס-טסיא רעד ןופ לָאה רעטסערנ רעד ןעװעג טייצ רענעי וצ זיא

 יד זיב ןאינוי רעייז ןערהיפ ןוא ןעדייר ייז ראפ ןייפ טנעלפ ןעטרַאד

 עלַא ןעשיווצ ןאינוי-רעטסומ ַא ןערָאװעג זיא ןָאינוי רעכַאמ סטנעּפ-טינ

 י .סעיצַאזינַאגרָא רעטייברַא עשידיא ערעדנַא
 רע ןע'נייּפ ןעּפעלש ןעמוקעג ןעמ זיא סנאינוי עשידיא ערעדנא ןופ

 טָאה ,גנוי ןוא םנוזעג ןעוועג ןיא ןייפ .ןעפלעה ןעמוק ךיוא ייז לָאז

 ,םקיירטס ערעייז ןיא םנאינוי עשידיא ערעדנַא ןעפלָאהעג ןוא ןָאטעג סע רע

 -קעס רעשידיא רעד ןיא רעבמעמ רעניטעט א ןעוועג ךיוא זיא ןייּפ

 .(.8 ,7 .ס) ײטרַאּפ רעטײברַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןֹופ עיצ
 רעד ןיא ףמאק רעד ןעכַארבענסיוא טָאה סע ןעוו ,1890 רהאי ןיא

 ןופ רענייא ןעוועג ןייּפ זיא ,דוטַאטקיד ס'נָאילעד לעינעד בילוצ ,.פ ,? ,ס

 -ייא ןעװעגנ זיא רע .קיטקַאט ס'נָאילעד ?עינעד ןענענ רעפמעק טּפיױה יד

 ןופ גניטימ ןעטמחירַאב םעד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה עכלעוו ,82 יד ןופ רענ

 -נירגעג ןעבָאה ןוא "ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבַאּפ גנוטייצ רעטיײברַא , רעד

 -רָאפ, ןֹופ רעטייברַאטיס א ןעראוועג זיא רע ,"?סטרעוװרָאפ , םעד טעד

 -סיוקע יד ןעטלַאהוצפיוא םוא ןָאטעג ליפ רהעז טָאה ןוא "םטרעוו

 רעד ןעוו ,ןערהָאי עטשרע יד ןיא טּפיוהרעביא ,"טטרעוװרַאפ , ןופ ץנעט

 .ןעגנאגענרעטנוא טינ רעיש-רעיש לָאמ ענילטע זיא ?סטרעוורַאפ ,

 -ענ טלהעוורע לָאמ ןעטשרע םוצ ,ןייּפ סקַאמ ןיא ,1906 ,ילוי ןיא

 .ןןעטמַאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ראטערקעפ סלא ןערָאװ

 טומ ןוא עיגרענע ?יפ טימ טייברא רעד וצ ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה רע

 ,סנאינוי-דיירט עשידיא עייר ַא טריזינַאגרָא טָאה ןוא

 ,ןאינוי דעכַאמ קואלק יד ןעריזינַאנרַא טריבורּפ ןייּפ טָאה 1907 ןיא

 רעד ןיא ,ןאינוי רעזיד ןופ גניטימסאמ א ייב ןעדייר לָאמנייא נידנעמוק

 יד .סאנ ןיא טהעטש םלוע רעד זא ,ןחעזרעד רע טָאה ,טירטס רעטרעפ
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 טלענ ןייק טאהענ טינ ןעבָאה ןאינוי רעכַאמ קואלק רעד ןופ עטמאעב

 טָאה רע .טַאהענ טינ טלעג ןייק טָאה ןייּפ .לָאה ן'רַאפ ןעלהָאצַאב וצ

 -ייז םעד ןעמונעגנרעטנורא ךיז ןופ רע טָאה .לערענייז א טאהעג רעבָא

 ןופ גניטימ רעד ןוא (דרַאבמָאל) ּפאשנואּפ א ןיא ט'נכשמ'ראפ ,לערעג

 .ןעראוועג ןעטלאהענּפָא ןאד ןיא רעכאמ קואלק יד

 ןע'נייּפ ןופ טרעדָאפעג גנונעוואב רעטייברא יד טָאה 1911 רהֶאי ןיא

 רע .רעדיינש רענעמ יד ןעריזינַאנרַא וצ ןעמענרעטנוא ךיז לָאז רע זַא

 -סיוא רהעמ םעד ןענעװ רָאנ .טליפרע דנעצנעלג עבאנפיוא ןייז טָאה

 .רעטעּפש ךילרהיפ
 קא * *

 ןופ לאקָאל א קראי ןינ ןופ ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ-ינ יד זיא טציא

 -טימ יד ןופ טנעצָארּפ 00 ."סרעקריאוו גניהדָאלק דעטיימאנלאמא, רעד

 -רא עשידיא ,רעטייברא עשינעילַאטיא ןענייז ןאינוי רעד ןופ רעדילג

 .טנעצָארּפ 40 זיולב ןַארַאפ ןענייז רעטייב

 .רעכַאמ טעקעשוד ןערדלישט יד ןופ ןָאינוי יד

 "ייברא (ךאלעקער עשרעדניק) טעקעשזד ןערדלישט ןופ ןאינוי יִּד
 ןיא ךַאפ רעדיינש ןופ סנאינוי עשידיא עטסטלע יד ןופ ענייא זיא רעט

 .קראי וינ

 -ַאננוא רענידסלאמאד רעד ןופ רערהיפ יד ןעבָאה 1888 רהֶאי ןיא

 -עג ןעבָאה עכלעוו ,רעדיינש יד טריזינַאגרָא ןאינוי-רעדיינש רענַאיצילַאג-שיר

 ןופ שטנערב ןערעדנוזַאב א סלא ,ךאלעקער עשרעדניק עזיד ייב טיײברַא

 .ןאינוי רעדיינש-קער רעד

 םוא רעדיינש עטנערעלעג ,עטונ טרעדָאפעג ךיז ןעבָאה טייצ רענעי וצ

 -עטש ןענעלפ עכלעוו ,סרָאטיײרעּפא יד זיולב .ייברעד ןעטייברַא ןענעק וצ

 ןיא טנערעלעגסיוא ךיז הכאלמ יד ןעבָאה ןישַאמ םייב ךאלקער יד ןעּפ

 -עגסיוא ןעמ טָאה רעבָא רעטעּפש ןערהָאי טיס .הנידמ םע'סובמָאלָאק

 ,סרעטסייב ןהֶא ךאלעקער עשרעדניק יד ןעטייברא וצ עדָאטעמ א ןענופ

 -יינש ןעטנערעלעג ןייק ןעבָאה טפרַאדעג טינ טָאה טָאה ןעמ ,טניימ סָאד

 .ןישאמ-היינ רעד ףיוא ןעּפעטש ייז טנעלפ רָאטיירעּפא ןא זיולב ,רעד

 -ראפ טינ) "עטסייבענמוא, ןעפור טנעלפ ןעמ עכלעוו ,טייברא ןייל עזיד

 -עשזד ערעגניליב ןופ זיולב ןענַאטשַאב זיא (רעדיינש ַא ןופ טעווענירטס -

 ַא ןופ ןערעװ טסייבעג רעמיא ןענעלפ רעבָא ךאלקער עטונ יד .ךאלטעק
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 -קער עשרעדניק יד ןופ טנעצַארּפ 90 ןעמ טכַאמ גָאט וצ טנייה .רעדיינש

 -עלפ לָאמא ,רעדיילק-רענעמ טימ זיא עבלעז סָאד ,"טסייבעגמוא , ךאל

 ןעמ טייברא טנייה .רעדיינש ןופ ןערעוו טסייבעג קער-רענעמ עלא ןענ

 ימֹוא יד ראפ .עטסייבעגמוא ןוא עטסייבעג בלאה ףיוא בלַאה רהעפעגנוא

 ןעלָאז ייז זא ,ןענישאמ ןעראווענ ןעדנופרע ןיוש ןענייז קער עטסייבעגנ

 .ןעשטיינק יוזא טינ ךיז

 ןענעלפ ,טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רע-90 ןוא רע-80 יד ןיא

 .רעדיינש עטונ ןעטייברא ,טנַאזעג ןיוש יו ,ךאלקער עשרעדניק יד ייב

 ןעוועג ןענייז ,טגיטפעשאב ןייז ןענעלפ ייז עכלעוו ןיא רעבָא רעּפעש יד

 ,רעּפעש-טעוװס

 ןעבירשַאב ןיוש ךיא בָאה ןעלטיּפַאק ענידרעהירפ יד ןופ םענייא ןיא

 ואוו ,רעּפעש-טעװס ענעי ןיא טשרעהעג טָאה סע סאוו דנַאטשוצ םעד

 ,ךאלזייה ןוא ךאלקער עשרעדניק יד טהיינעג טָאה ןעמ

 -קע טָאה ןאינוי סרעכַאמ טעקעשוד יד ןופ שטנערב רעטשרע רעד

 -עג גינייו ןעבָאה רעטייברא ענעי לייו ,טייצ עצרוק א זיולב טריטסיז

 ןעננולמאזראפ וצ ןעמוק טלָאװעג טינ ןעבָאה ייז .,ןָאינוי א ןופ טסואוו

 .ןאינוי סיוא ןעראוועג זיא סע ןוא

 ןופ ןעטמַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה 1889 רהֶָאי ןיא

 ענעי .רעטייברא טעקעשזד ןופ ןאינוי א קראי וינ ןיא טעדנירגעג יינ סָאד

 םעד ןופ קיירטס םעניימענלא ןא ןעפורעגסיורא ןיוש טָאה ןאינוי עטייווצ

 טימ גָאט ןעדעי ןעכאמ לָאז רעטייברא רעדעי זא ,גנורעדָאפ א טימ ךאפ

 -םיס ליצ, רעד טיול טייבראענ ןַאד טָאה ןעמ .רעגינייוו ךאלסער ייווצ

 טייברא נָאט ַא סלַא ןעכאמ ןעזומ טנעלפ רעטייברַא טעס רעדעי) .םעט
 םעד ןענואוועג ןעבָאה רעטייברא יד .(ךאלקער ליפיוזא ןוא ל?יפיוזא

 זיא סע יו ננַאל יוזא רָאנ ןעטלאהעגנָא טָאה רעבָא "גיז, רעד .קיירטס

 ןאויס יזיב רעד יו לענש יֹוא .רעּפעש יד ןיא טייברא ךס ַא ןעוועג

 רעּפ קער יירד וצ טניילענוצ קירוצ סרָאטקַארטנָאק יד ןעבָאה רעבירַא זיא

 -ָאה ןאינוי רעייז יו יוזא .ןעכאמ ֹוצ רעטייברא ןעדעי ראפ רהעמ גָאט

 ןייק ייז ןעבָאה ,ןעבענענפיוא טָאהעג טייצ-קעלס ןיא רעטיײברַא יד ןעב

 .גָאט ןעדעי ארטסקע קער יירד טכַאמענ ןוא טַאהעג טינ הרירב |

 -ַאנרֶא ןעוועג טינ םעדכַאנ רעטיײברַא יד ןענייז טייצ רהָאי יירד

 -ענ עשידיא עטנינייאראפ יד ןעבָאה 1892 רהָאי ןיא טשרע .טריזינ

 .ןאינוי רעכאמ טעקעשזד ןערדלישט יד טבעלענפיוא רעדיוו ןעטפאשקרעוו

 רעטײברַא יד ןעבָאה ,ןָאינוי ַא ןערָאװעג רעדיו זיא סע יו ?ענש ױזַא

 -עש יד ןיא עדנעטשוצ יד ?ייוו ,קיירטס ַא ןעפור לָאז ןעמ טרעדאפעג
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 יד ןעבָאה קיירטס םענעי ןיא .עכילגערטרענוא טושּפ ןעוועגנ ןענייז רעּפ

 ,טייברא נאט א העש 10 :םיטאבעלאב יד ןופ טרעדאפענ רעטייברא

 ראפ תוריכש םומיניס א ןוא ,"םעטסיס-ליצ, טָאטשנא ,טייברא-ךָאװ

 .טייברא-ךָאוװ

 -עש יד ןיא טייברא .,ןעכָאװ רֶאּפ ַא טרעיודענ טָאה קיירטפ רעד

 ןעבָאה ןוא ןעמוקעג סרָאטקַארטנָאק יד ןענייז ,ךס א ןעועגנ ןזיא רעּפ

 ןיוש ךיז רעטייברא יד ןעבָאה לָאמ םעד רעבָא ,ןאינוי רעד ןעבענעגכַאנ

 יד ןעלָאז טייברא נינייו ןערעו טעװ סע ןעוו זא ,ןענערָאװאב טלָאװעג

 סָאד ,טנעצָארּפ טימ ךָאנ ןוא ,ייז ייב ןעמענּפָא טינ קירוצ םיטַאבעלַאב

 -עד ןעבָאה ייז .טײברַא ןעוועג זיא סע ןעוו ,ןענואוועג ןעבָאה ייז סָאװ
 א ןעביירשרעטנוא לָאז רע זא ,סָאבעלַאב ןעדעי ןופ טרעדָאפעג רעביר

 םלא טלעג עמוס א ןעגיילנייא) יטירויקעס ןעבעגנ ןוא טקַארטנָאק ןאינוי
 רענעי ןיא זיא סָאד .טקַארטנָאק םעד ןעטלַאה טעװ רע זא (ןוכשמ א

 -עד ןזיא ןאינוי יד .סנאינוי עשידיא עֶלַא ראפ סעיינ א ןעוועג םייצ

 -ייב ערעייז טלהָאצענ ןעבָאה רעדילנטימס יד .,ןעראוועגנ קרַאטש טלָאמ

 דלַאב טָאה ןעמ ןוא דלענ ןעווענ זיא ןאינוי רעד ןופ עסַאק ןיא .עגערט

 טָאה ןעמ .טירטס סקעסע 181 ןיא ,ָארֹויב רָאבייל עסיורג א טנעפעענ

 "יז לָאז רעכלעוו ,ראטערקעס א ,עטמַאעב עטלהָאצַאב ייווצ טלעטשעגנָא

 ןענעק ןעלָאז םיטַאבעלַאב יד ואוו ,"?ָארויב רָאבייל , ןיא נידנעטש ןעצ

 .רעטייברא ךָאנ ןעמוק

 רעד ןופ דילנטימ א ןעוועג זיא ןאינוי רעד ןופ ראטערקעס רעד
 רע .ךאלטעקעשזד ןופ רעסערּפ א ,ק י ? 1 .י ןעמָאנ ן'טימ ןאינוי

 יאבג א ןוא שזדָאל רעשידָאמטלַא ןַא ןופ טנעדיזערּפ א ןעוועג ךיוא זיא

 רעד ןיא ןעמוק טינ רע טנעלפ תבש .טירטס טיּפ ןופ ?הוש ַא ןיא

 | .ָארויב רָאבייל

 -וצמורא "טאגנעלעדי-נניקָאװ, א טלעטשעגנָא ךיוא טָאה ןָאינוי יד

 סָאװ ,סעלַא ןעבעג ןעלָאז םיטַאבעלַאב יד זא ןחעז וצ רעּפעש יד ןיא ןהענ

 יד ןעבָאה ןָאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ סלַא .רעטיײברַא םעד טמוק סע

 .מ ,ןעטפַאשקרעװועג יד וצ טַאנעלעד ַא טלעטשעננָא רעכַאמ טעקעשזד

 טימ .ןאינוי רעד ןיא טוג רהעז ןעננאנעג זיא סעלא .ןֶָא ס נע ניי ב

 רעּפעש עלא .1898 רהָאי ןופ סיזירק רעד ןעמוקעגנָא רעבָא זיא לָאמַא

 עזָאלסטייברא יד .,ןעראוועג ןעסָאלשענוצ גנַאֿל ןעטַאנָאמ ףיוא ןענייז

 ןאינוי רעד ןיא עגערטייב ערעייז ןעלהָאצ טרעהענפיוא ןעבָאה רעטייברא

 -ניא טעמכ םורא ױזַא זיא ןאינוי יד .,ןעננולמַאזרַאפ יד וצ ןעמוק ןוא

 | .ןעננאגעגרעטנוא ןעצנַאנ
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 א רעדיו רעכאמ טעקעשזד ןערדלישט יד ןעבָאה ,1894 ,יַאמ ןיא

 קיירטס לארענעג ַא ןיא סױרַא ייז ןענייז דלַאב ןוא טריזינַאנרַא ךיז לָאמ

 יזא .רעטייברא עשידיא יד טלָאמעד טאהעג ןיוש ןעבָאה עבט אזַא)
 ,ןעקיירטס ןהעג ךיילנ ייז ןענעלפ ,ןעריזינַאנרַא ךיז ןענעלפ ייז יװ לענש

 .(עסיורנ ןעוועג ןענייז םיטַאבעלַאב ערעייז וצ סעדווירק יד ?ייוו

 וצ .ןענואװעג רעטייברא יד ןעבָאה 1894 ןיא קיירטס םענעי ךיוא

 -ָאה םע .גנורעדנע עסיורנ א ןעמוקענרָאפ ךַאפ םעד ןיא ןיא טייצ רענעי

 טייבראענ טָאה ןעמ ואוו ,רעּפעש עסיורג ךס א טכאמענפיוא ךיז ןעב

 -סייבענמוא יד טריטיפָארּפ ןעבָאה ןופרעד ,ךאלטעקעשזד עטסייבענמוא

 ןעטנַאקירבאפ יד ןעבָאה ,טייברא ךס ַא ןעועג זיא סע  סרָאטיײרעּפא עט

 -ייו ןעראוועג רעבָא ןיא סע .ןאינוי רעד טימ ךאמּפָא םעד ןעטלאהעגנָא

 -עג רעטייברא עזיד רַאפ זיא ,סטעקעשזד עטסייבעג יד ייב טייברא רענינ

 ,טכעלש ןעוו

 ךָאנ טָאה ןאינוי עזיד ןוא 1808 רהאי רעד ןעמוקעגנָא זיא ךילדנע

 -ענרעטנוא ןעבָאה ןעטנַאקירבַאפ יד סאוו ךַאמּפָא םעד ןעטלאהעגנָא ץלא

 -ַאב טלָאװעג טינ ןעבָאה רעבָא םיטַאבעלַאב יד ,1894 רהֶאי ןיא ןעבירש

 ןעפורענסיורַא רעדיוו ןָאינוי יד טָאה ,רעטייו ףיוא ךַאמַּפֶא םעד ןעיינ

 א טלהעװרע ןאינוי יד טָאה ,ךילנהעוועג יו ,ןוא .קיירטס לָארענעג א

 -ענ עוויטוקעזקע ןאינוי רעד טימ ןעמאזוצ טָאה עכלעוו ,עטימָאק קיירטס
 -עד ןיא ןאינוו רעד ןופ טאנעלעד גניקָאװ רעד .קיירטס םעד טרחיפ
 .רעטיײברַא ּפאש ַא ןעוועג טלָאמ

 ךָאנ ןאד זיב טָאה סָאװ ,ךַאז אזַא טריסַאּפ טָאה קיירטס םענעי ןיא

 -רָאפ יד .גנונעווַאב-רעטייברא רעשידיא רעד ןיא טריסַאּפ טינ לָאמנייק

 טנידלושַאב ןענייז קיירטס ןופ רערהיפ יד ןוא ןאינוי רעד ןופ רעחעטש
 . .ךַאפ יד ייב סענויב "??עקנומ לעקנוק, טכַאמענ ןעבָאה ייז זא ,ןעראוועג

 טושּפ ,טקַארטנָאק ןאינוי םעיינ ַא ןענעוו םיטַאבעלַאב יד טימ ןעגנולדנַאה
 רעד ןופ דילנטימ ןייא .,רעטייברא יד ןעטַאררַאפ ןעבָאה ייז זא ,טדערעג
 -ייז ןאינוי רעד ןֹופ רערהיפ יד זא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה עטימַאק-קיירטס
 ואוו ,על'הדועס אא ףיוא םיטַאבעלאב יד טימ ןעמוקעננעמאזוצ ךיז ןענ
 ץַאלּפ ן'םיוא טרָאד עקַאט ןוא ,סעקשטַאק ענעטָארבעג ןעסעגעג טָאה ןעמ
 .םיטאבעלאב יד וצ רעטייברַא יד ןופ ןעסערעטניא יד טרעכַאשרַאֿפ

 -עשזד ןערדלישט עדנעקיירטס יד ןעשיווצ ךָאק ַא ןערָאװעג זיא סע
 -רע ךיילנ טָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד .רעכאמ טעק
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 ,רעבָא סרעקיירטס יד .ןעכוזרעטנוא וצ סעגַאלק יד עטימָאק ַא טלהעוו

 ןעראוועג ןענייז ,םוטנילייה ַא רַאפ ןאינוי יד טכַארטאב ןעבָאה עכלעוו

 ןוא ןעראוועג טכַאװשענּפָא ךיילנ זיא קיירטס רעד .טשיוטנע ךילקערש

 ןעזָאלראפ ןעבָאה רעטייברא יד .ןעננאנעג ןעריױלרַאפ ןעכינ ןיא זיא
 רעכאמ טעקעשזד ןערדלישט ןייק םָאה טייצ רהָאי סקעז .ןאינוי רעייז

 .טָאררַאפ םענעי בילוצ טריטסיזקע טינרָאנ ןאינוי

 ןערדלישט עיינ ַא ןעראוועג טעדנירנענ זיא 1901 רהָאי ןיא טשרע

 ווא סרעקריאו טנעמרַאנ דעטיינוי, יד רעטנוא ןאינוי רעכאמ טעקעשזד

 יד יַאס טגנַאלַאב ןעבָאה ןאינוי רעד ןיא .10 לאקאל סלא ?אקירעמא

 ןעבלעזמעד עקַאט .רעטייברא ?עטסייבענמוא , יד יַאס ןוא "עטסייבעג,
 -העש 10 ַא ראפ קיירטס ?ארענעשזד א טרהיפענ ןאינוי יד טָאה רהֶאי

 יד ףיוא טנעצַארּפ 10 ןופ גנורעכעה ַא ראפ ןוא גָאט-סטייברא ןעניד

 .ןענואוועג ןייוולייט ןאינוי יד טָאה קיירטס םענעי .תוריכש

 סרעכאמ טעקעשזד ןערדלישט עטסייבעגמוא יד ןעבָאה 1904 ןיא

 -ַאב ַא ןיא ןעלײטּפָא ייז לָאז ןעמ ןא ,ןאינוי רעד ןופ טגנַאלרַאפ

 -מוא רעד ןענעװ) .ןעראוועג טניליװַאב ייז זיא סָאד .,ןאינוי רערעדנוז

 (,רעטעּפש ,ןאינוי סרעכַאמ טעקעשזד רעטסייבעג

 טעקעשזד ןערדלישט עטסייבעג יד ןופ סרעסערּפ יד ןופ ןָאינוי יד

 ,רעכַאמ

 טייצ עטשרע יד ןעבָאה ךאלטעקעשזד עשרעדניק יד ןופ סרעסערּפ יד

 -עּפא יד טימ ןאינוי ןייא ןיא טגנַאלַאב ןאינוי רעד ןופ גנודנירג רעד ןופ

 | .ךַאפ ןעבלעז ןופ רעדיינש ןוא סרָאטייר

 קירוצ ןערהָאי טימ ןענייז סדיירט רעדיינש עלַא ןופ סרעסערּפ יד

 רענייא .עמורפ רהעז ,ךילריטַאנ ,ןוא ןעשנעמ ערעטלע ןעוועג עֶלַא טעמכ

 -עג ןענייז סרָאטיײרעּפא יד .טייברא רעד וצ ןעטייווצ א ןעגנערב טנעלפ

 ןענעלפ ,ןעשנעמ ערעיירפ רהעמ ?לעסיבא ןיוש ,טייל עננוי סנעטסיימ ןעוו

 .ןעשנעמ עמורפ ערעטלע יד ,סרעסערּפ יד טימ ןעמיטש ןענעק טשינ ייז

 טא, :ןעיירשסיוא גנולצולּפ ןענניטימ יד ייב ןענעלפ טייל עגנוי יד

 ראפרעד .סרעסערּפ יד טניימעג טָאה סָאד "!דרעב יד ןיוש ןעהעג

 -ָאז ייז זא ,ףמַאק ַא טרהיפעגנָא ןָא נידנעטש ןופ סרעסערּפ יד ןעבָאה

 טינ ןעלָאז ייז ידכ ,ךיז ראפ ןאינוי לאקאל ןערעדנוזַאב ַא ןעבָאה ןעל
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 יד ,/םעשטאננוי, יד ןופ ,ןענָאז ןענעלפ ייז יוװ ,ןערעוו ?טקירדרעטנוא,
 ,סרָאטיירעּפא

 ןעוועג גידנעטש ןענייז ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןיא

 .סנאינוי רעדיינש ענעדישרַאפ ןופ סלאקָאל רעסעדּפ 6-5 א ןעטָארטרַאפ

 -ראפ יד ןופ ראטערקעס רעד גידנעייז ,ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש רעד

 -אב טפֶא טנעלפ ,ןערהאי עליפ רַאפ ןעטפַאשקרעװעגנ עשידיא עטנינייא

 .סרעסערּפ יד ןופ ןענניטימ יד ןעכוז

 ,סרעסערּפ ןופ נניטימ ַאזַא םענייא ןעסענראפ טינ ךיא ןעק םויה דעי

 ךימ ןעבָאה גניטימ םוצ ןעדאלעגנייא .טניואועגייב בָאה ךיא ןעכלעוו

 ייז .,דיירט רעכאמ טעקעשזד ןערדלישט עטסייבענ םעד ןופ סרעסערּפ יד

 -רָאנ ףיוא ץעגרע ,?הוש א ןיא טלעמַאזרַאפ טאהענ טלָאמעד ךיז ןעבָאה

 עקַאט ןיא טייל ןאינוי ענעי ןופ רענייא ,זיוה דרַאי ַא ןיא טירטס קלאפ

 ןעװעג רע זיא דנעווא ןיא ןוא תבש .?הוש רעזיד ןופ שמש רעד ןעוועג

 -טעוס א ןיא ךאלטעקעשזד יד ןעסערּפ רע טנעלפ גָאטייב ןוא שמש ַא
 -עלפ ןעטייצ ענעי ןיא ?ייוו ,ןעוועג טינ עניוװָאנ ןייק ןַאד זיא סָאד .ּפאש
 א ןיא ןעגניטימ ערעייז ןעטלאהּפָא סלַאקַָאל רעסערּפ עלַא טעמכ ןעג

 -עג ןיא סרעבמעמ עניטעט ערעייז ןופ רענייא ואוו ,הרבח רעד ןופ להוש

 .שמש רעד רעדָא יאבנ רעד ןעוו

 -ניק ןופ לַאקָאל רעסערּפ ןופ גנולמַאזרַאפ ַא וצ ןעמוקענ ךיא ןיב

 ךיא ביוא ,הרבח רענַאיצילַאנ ַא ןופ לחוש א ןיא ,ךַאלטעקעשזד עשרעד

 םֹוצ גידנעהעג .,טיילסדנַאל רעשטושטיב יד ןופ ,תועט ןייק טינ ךַאמ

 'עלב רעד ןופ טאנעלעד א ,רעטײברַא ןא ןעמונענטימ ךיא בָאה גניטימ
 .ןעטפַאשקרעװעג יד וצ ןאינוי רעכ

 דריט יד טכאמעגפיוא בָאה ךיא ןעו .טייצ רעטניוו ןעוועג זיא סע

 זיא ?הוש יד .ערַאּפ עסייה ַא ןָאטעג זָאלב א זנוא ףיוא טָאה להוש ןופ
 ,ןָא ןעביוא .ןעשנעמ ערעטלע עלא ,ןעדיא טימ טצעזַאב לופ ןעוועג
 -עב עלא קנאב ַא ףיוא טצעזענסיוא ןעסעזענ ןענייז שדוק ןורא ןעבעל
 -עננָא ,ּפעק יד ףיוא סעקלומרַאי טימ ,ןאינוי סרעסערּפ רעזיד ןופ עטמא
 רעדָא ןַאמרעשט רעד ןעוועג עלַא ייז ןענייז םינקז ,סעטָאּפַאק ןיא ןָאט
 ,רעקיד א ,רעצרוק ַא ,ךיא רעטלַא ןַא ,ןאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד
 ,עקלומרַאי ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ן'תואּפ עגנַאל טימ ,דרָאב רעגנַאל ַא טימ
 ,לעשיט א ייב ,עטמַאעב ערעדנַא יד ןעשיווצ ןעטימ ןיא ןענַאטשעג זיא
  ןעטלַאהעג רע טָאה דנַאה ןיא .ןייטש א ןעגעלעג זיא סע ןעכלעוו ףיוא
 .רעמאה ןעסיורג א

 רעסיורג ַא ךאלּפערט עכילטע ףיוא ןענַאטשעג זיא להוש ןעטימ ןיא
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 טצעזעגסיוא קנעב ?הוש ןענַאטשענ ןענייז םורַא ןוא םורַא ןוא רעמעלַאב

 זױלב .ּפעק יד ףיוא סעקלומראי טימ ייז ןופ עטסיימ יד ,ןעדיא טימ

 .סטעה ןענָארטעג ןעבָאה ערענניא יד ןופ עטלהעצעג ענינייא

 ןייטש ן'פיוא רעמַאה ן'טימ ּפעלק יירד ןאמרעשט רעד טיג גנולצולּפ

 דובכל ןעראוועג ןָאטעג זיא סָאד .ףיוא ךיז ןעלעטש ןעדיא עלא ןוא

 ןאינוי יד רַאפ רָאפ ,טסענ ייווצ יד ,זנוא טלעטש טנעדיזערּפ רעד .זנוא

 ןעבעל ךאלקנעב ייווצ ךָאנ קעװא טלעטש ןעמ .ןערידָאלּפַא ייז .טייל

 ,ךיוא ךיז ןעצעז ,"ןעטפאשקרעווענ יד , ,רימ ןוא ?ןירדהנפ, יד

 ןץ'טימ ןעּפאלק רעדיוו טמענ ,קעווא רעדיוו ךיז טלעטש ןאמרעשט רעד

 .קנעב יד ףיוא סיוא רעדיוו ךיז ןעצעז ןוא ןערידָאלּפַא ןעדיא יד .רעמאה

 ךוּפיה רעד ךָארג .טינ סּפיּפ ןייק וליפא ךיז טרעה סע .ליטש זיא סע

 ןופ ןענניטימ ןאינוי ערעדנַא ייב ןעמוקרָאפ ןַאד טנעלפ סע סאוו ,םעד ןופ

 םעד ןעליטשנייא ןענעק טינ לָאמנייק טנעלפ ןעמ ואוו ,רעטייברא עננוי

 ,קעמוט

 טעשטאקרַאפ ,עטָאּפַאק ןייז ףיוא טלעטרַאנ טנעדיזערּפ רעדורב רעד

 : עדער ןייז וצ ךיז טמענ ןוא ,לעברַא יד

 ןופ רעוו -- ,לוק ןעכיוה ַא ףיוא סיוא רע טיירש -- ! רעדירב ---

 ?"טאנעלעד גניקָאװ, רעטשרע רעד ןעוענ זןיא סע רעוו ,סייוו ךייא

 | .ןענייווש עֶלַא

 ךיוה סיוא טפור --- ,ןעדיא ייב "טאגעלעד גניקָאװ, רעטשרע רעד --
 -ענ ןענייז ןירדהנס יד ןוא .וניבר השמ ןעוועג זיא --- ,ןאמרעשט רעד

 ...םרעבמעמ וויטוקעזקע עטשרע יד ןעוו

 טימ לופ עדער ןאינוי ַא ןעטלַאהעג טָאה ,רעסערּפ רעד ,ןדמל רעד

 טושּפ זיא סע זא ןעליּפשייב עניוזא ןעבענעג טָאה רע ,המכח ןוא הרות

 עלא .ןאינוי רעד וצ ןעכילנרַאפ רע טָאה ץלא ,ןערעה וצ ןעוועג היחמ ַא

 ךיז ןעבָאה ייז ןוא טמיראוואוצ ךיז ןעבָאה סעקלומראי יד טימ ןעדיא

 .םיפ יד טימ ןעּפַאלקוצ יינ סָאד ףיוא ןעמונעג

 רעד .ליטש רעדיו זיא סע ןוא .רעמאה ן'טימ ּפעלק יירד רעדיוו

 : םלוע םוצ טנָאז ןוא ןָא רעדיוו טגנַאפ ןאמרעשט

 תושרד עניימ אלימ .סרעסערּפ רעדירב עניימ ,וצ רָאנ טרעה ---
 -ַאב א ןערעה רהיא טעוװ רעבָא טנייה .גניטימ ןעדעי ייב רהיא טרעה

 ןיוש טּפַאלק רע ןוא -- ,(טניימעג ךימ רע טָאה סָאד) רענדער ןעטמהיר

 .רעמאה ן'טימ רעדיוו

 ךייא רַאפ ךיא העג -- ,רעטייו רע טנָאז --- ,רעדירב דניצַא --

 -רַאּפ ןעשידיא םעד ,ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןעלעטשראפ
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 ןופ רעטיײברַא עשידיא עלַא רַאפ ןוא עלַא ןופ ןיד-תיב םעד ,טנעמַאל

 ..עסָאנעג רעדורב זיא סָאד ,ןעכאפ עֶלַא

 ָאוַארב טשטאּפעג ,טלעטשענפיוא רעדיוו ךיז ןעבָאה סרעסערּפ עֶלַא

 סאוו ,ףױרַא רעמעלעב ן'פיוא ןהענ לָאז ךיא ןא ,ןעיירש ןעמונעג ןוא

 ןענעק ךימ ןעלָאז עלא ידכ ,?הוש ןעטימ ןיא ּפערט ףיוא ןענאטשעג זיא

 .ןערעה ןוא ןעהעז

 .ךינמ א רעו ןוא רעמעלעב ן'פיוא ףיֹורַא הענ ךיא

 ן'טימ לַאנניס םעד ןאמרעשט רעייז ןופ ןעגירק סרעסעדּפ רעדירב יד

 ,ליטש רעדיוו ןעביילב ייז ןוא ,ןייטש ן'רעביא רעמַאה

 -נעזייװַאב ,סרעסערּפ יד ,ןעדיא עטלַא יד רַאפ עדער א טלאה ךיא

 ןייז ןעלעוו ייז זַא ,ייז ראפ ןייז טעװ סע םוג יװ ןוא ניטיונ יו ייז ניד

 .ןאינוי ַא ןיא טריזינַאנרָא טונ

 סיורא ןעפור עדייב ריס .רעכעלב רעד ,ענעלָאק ןיימ טדער רימ ךָאָנ

 -וטנע סיורג טימ זנוא ןעטײלנַאב ייז ןוא סרעסערּפ יד ייב גנורעטסיינַאב

 | | ,םזאיז

 -לעװו ןופ ,?אירעטַאמ ןעשנעמ םעד ןופ לייט ַא ןעוועג ןיא סָאד טָא

 +-ףא עשידיא עסיורנ יד טיובענפיוא טייצ רעד טימ סע ןעבָאה רימ ןעכ

 ,אקירעמא ןופ גנוגעוואב רעטייב

 .רעכַאמ טעקעשזד ןערדלישט עטסייבעגמוא יד ןופ ןָאינוי יד

 קראי וןינ ןופ סרעכאמ טעקעשזד ןערדלישט עטסייבעגמוא יד ןעוו
 ןערדלישט עטסייבעג 10 לאקאל ןופ טלײטעגּפא ,1904 ןיא ךיז ןעבָאה

 -לעװ ,ןאינוי א ןיא טריזינַאנרא ךיז ייז ןעבָאה ,ןאינוי רעכאמ טעקעשזד

 -עמא ווא סרעקדיאוו טנעמראנ דעטייני, יד וצ טננאלאב טינ טָאה עכ

 ,ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד וצ זיולב רָאנ ?אקיר

 ןיא .רעדילנטימס 800 טלהעצענ ןאינוי עזיד טָאה 1009 רהאי ןיא

 .קיירטס לארענעג א טרהיפעגנָא ןאינוי יד טָאה 1908 רהֶאי

 עכלעוו ,רעכאמ טעקעשזד ןערדלישט עטסייבעגמוא דנעזיוט יד ןופ
  ףניפ ןיולב ןעבָאה ,1908 רהֶאי ןופ רעמוז םעד ןיא טקיירטסענ ןעבָאה

 1/ ןופ גידנענידראפ ,ןעבעל ןעניד'השס-שינ א ןעכַאמ טנעקעג טרעדנוה

 ןעזיד ןופ "סרעפלעהסיורא, יד ענירעביא יד .ךאוו א רעלָאד 20 זיב
 .ךאוו ַא רעלָאד 11 זיב 7 ןופ יו רהעמ טינ טנידרַאפ ןאד ןעבָאה ,דיירט

 .ןעטייצ עטונ יד ןיא ןעוועג זיא סָאד ןוא
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 -נעטשלאפ "םעטסיס ןָאשקעס , יד ךיא טשרעה דיירט ןעזיד ןיא

 ןעהעטשאב עכלעוו ,"סטעס, ןופ טכַאמענ רָאנ טרעוװו טייברא עזיד .ניד

 רעדנוזאב רעדעי ,טניימ סָאד ,'טעס, א ןיא ןענישַאמ 18 וינ 6 ןופ

 .רעטייברא 18 זיב 6 ןופ טכאמענ טרעוו טעקעשזד

 ןיא טנעקעג טָאה ּפאש א ןיא לָאמַא ףיורא זיא סע רעוו רעדעי
 .דנב םעד ןופ לייט םעניילק ַא ןעכַאמ טייצ געט ייווצ רעדָא ןייא

 "טעס , רעדעי טהעטשַאב סרעכַאמ טעקעשזד עטסייבעגננוא יד ייב

 "סדעה, עזיד .סרָאטיײרעּפא "דעה, ריפ סנעטסכעה רעדָא יירד ,ייווצ ןופ

 ןעהיינפיוא ןיילַא ןענעלפ עכלעוו ,סרָאטיײרּפא ענילָאמא יד סע ןענייז

 -ראפ "עסיורנ, יד סע ןענייז ייז .טעקעשזד ןעצנאנ א ןישַאמ ן'פיוא

 -סיױרַא ןעמָאנ םעד ןענָארט "טעס, ןופ רעטייברא ענירעביא יד .רעניד

 .תוריכש עניד'הרצ ןענידרַאפ ייז ."סרעפלעה

 ַא ךָאװ א ראלַאד א טגנַאלראפ 1908 רהאי ןיא טָאה ןאינוי יד
 ן'ראפ טלהָאצעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעזיירּפ ענילָאמַא יד ףיוא גנורעכעה

 .ךָאו א 83 ןייז ןעלָאז ןעדנוטש-סטייברא יד ,1907 ןופ סיזירק

 רעסערג ןעראוועג זיא יז .ןענואוועג ןעננורעדָאפ יד טָאה ןָאינוי יד

 .רעדילנטימ 1,100 טלהעצעג יז טָאה 1911 רהאי ןיא ןוא ,רעקרַאטש ןוא

 טקיירטסעג טָאה ןאינוי יד ןעו ,1919 ןופ קיירטס לארענעגנ ן'כָאנ

 םורַא טלהעצענ יז טָאה ,קרָאי וינ ןופ סנַאינוי רעדיינש עלַא טימ ןעמַאזוצ

 -ַאגלַאמַא, יד ןופ לייט ַא זיא ,12 לאקאל ,ןאינוי עזיר ,רעדילנטימ 0
 העש 44 טציא ןעטייברא רעדילנטימ יד ןוא ,"סרעקריאוו גנידָאלק דעטיימ

 ,תוריכש עטוג ןעמוקַאב ןוא ךָאװ ַא

 .קרָאי וינ ןיא םרעכַאמ םטנעּפ יד ןופ ןאינוי יד

 -ראפ יד ןופ גנולמאזראפ א וצ ןיא ,טייצ רעטניוו ,1889 רהאי ןיא

 ,קראי וינ ,טירטס רעטסעה 92 ןיא ,ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייא

 ןעמ זא ןעטעב ,סרָאטײרעּפא (ןעזיוה) סטנעּפ ןופ עטימָאק א ןעמוקענ

 -ַאב זיא עטימָאק יד .ךַאפ רעייז ןופ ןאינוי ַא ןעדנירנ ןעפלעה ייז לָאז

 ןוא ? עגי ס .מ ,ןַא מג ַא וו .ב :רעטייברא יירד ןופ ןענַאטש

 רעבָא םהיא רעבָא בָאה ךיא .טינ קנעדעג ךיא ןעמָאנ סעמעוו ,ןעטירד ַא

 ךיא ןיהואו ,טירטס דנערג ףיוא עלושדץנַאט ַא ןיא ןהעזענ לָאמא ןיוש

 ַא וצ רעטייברא ןעפור וצ ןערַאלוקריצ ןעלייטסיוא ןיירא לָאמ ןייא ןיב

 ,גננולמאזראפ רעשיטסילאיצאס
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 -עד יד ןעטעבעגנ ןעבָאה סרָאטיײרעּפא סטנעּפ יירד ןופ עטימָאק עזיד

 ןוא ייז וצ ןעדייר ןעמוק לָאז ןעמ זא ,ןעטפאשקרעוועג יד ןופ ןעטאנעל

 .ןיהא טקישענ ךימ טָאה ןעטפאשקרעוועג יד ,ןאינוי א ןעכַאמ ןעפלעה ייז

 92 ןיא ןעמוקענג טכַאנוצתבש א עקאט ןיב ךיא יװ קנעדענ ךיא

 800 א ןייוא טנעקענ ןעבָאה סע ואוו ,רעלעק ַא ןיא ,טירטפ רעטסעה

 -טימ בָאה ךיא .רעטײברַא טימ טקאּפעג ןעוועג ןיא לָאז רעד .,ןעשנעמ

 -ָאס ןעשידיא א ,|ן ַא מ צ ? ַא ז .א ,ךיז טימ רענדער ַא ךָאנ טכארבענ

 ,םאש-ןישאמ א ןיא טייבראעג טָאה רעכלעוו ,טסילאיצ

 -נייא יד ייב ןענערפרעדנַאנַאפ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה עטשרע סָאד

 טָאה .ןעמוס ייז הנידמ א רַאפ סאוו ןופ ,גנולמַאזרַאפ רעד ןופ רעפוראב

 רעד .עינעמור ןופ ןעמוק ייז ןופ טנעצָארּפ ניצניינ זא ,טנָאזעג רימ ןעמ

 טסייה טָאד ,טייברא ןעמונענסיורא טָאה סאוו רָאטקארטנַאק רעטשרע

 עלא ןעמונעג טָאה רע .דיא רעשינעמור ַא ןעוועג זיא ,ןעזיוה ןעכַאמ וצ

 -ינייא ךָאנ ןעראוועג ןענייז ןעדיא יד ןופ .טייברא רעד וצ םיבורק ענייז

 ןעמונעג ךיוא ןעבָאה רעדיוו ייז ןוא ,עשינעמור ץלא ,סרָאטקארטנַאק עג }

 -ענ דיירט רעצנאנ רעד ןיא יוזא טא .טיילסדנַאל ערעייז טייברא רעד וצ

 | ,רעשינעמור ַא ןעראוו

 ךיז ןעבָאה ,ןעזיוה יד טייבראעג טָאה ןעמ ואוו ,רעּפעש טעווס יד

 טירטס טייסרָאפ ןוא שזדירדלע ףיוא רעזייה טנעמענעט יד ןיא ןענופעג

 ענעמוקעגרעבירא יד טניואוװעג טלָאמעד ןעבָאה סע ואוו ,קראי וינ ןופ

 .ןעדיא עשינעמור

 -ענוצ רימ וצ זיא ,ןעדיא רָאּפ א טימ ךערּפשענ ןיימ ןופ ןעטימ ןיא

 ךרָאב עיורגבלאה ןֹוא ץראווש-בלַאה א טםיס ריא רעטלַא ןַא ןעמוק

 : רימ וצ טעדנעװענ ךיז טָאה ןוא ,תואּפ ןוא

 ךיא לו .ןענ'שרד ָאד טעװ רחיא ןזא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ --
 ערעזנוא ייב םימחר ןעטעב עדער רעייא ןיא טלָאז רהיא זא ,ןעטעב ךייא
 ,רעטייברא ,זנוא ןעלָאז ייז זא ,סרָאטקארטנַאק סטנעּפ יד ,םיטַאבעלַאב
 ןיא רע) רימ וצ רע טגָאז -- ,רהיא טהעז טֶא .תוריכש יד ןעלהָאצַאב
 -ָאד 6/ םיוא ןעטייברא סרָאטײרעּפא יד ןוא רימ --- (רעסערּפ א ןעוועג
 -טטנעפ טיילסדנאל ערעזנוא ןופ ןעדעי ַא טמוק זנוא ןוא ךאוו יד ראל
 רַאנָאז טמוק רעטייברא ענינייא .תוריכש ראלָאד 8060 וצ םיטַאבעלַאב
  "םענירג , ַא ייב ןענעמראפ א ךָאד זיא סע ! יוא .רעטרעדנוה רעצנאג א
 ,ךימ רע טעב --- ,םיטַאבעלַאב ערעזנוא ייב ,ייז ייב טעב - ! ראלָאד 0
 ןוא ,טייברא רערעװש ערעזנוא ראפ ןעלחָאצּפָא זנוא ןעלָאז ייז זא --
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 "ראפ ערעזנוא ןערעכעה וצ הפיסא ןא ןענעוו ןעדייר ןעמ טעוו רעטעּפש

 ...םינותחת יד ןעסערּפ ןוא ןעטיירעּפא ראפ ןעטסניד

 ןעבעגענקעווא דנעווא םענעי ןיוש ןעבָאה רענדער עדייב רימ ,אלימ

 רעד ןוא .ןאינוי יד טריזינַאנרַא ןעבָאה רימ .ץראה רעזנוא ןופ קיטש א

 .ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ףמאק

 זא ,ןעסעגראפ טַאהעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא ןעמונענ טָאה טייצ רחָאי א

 .תוכאלמ-לעב ענייז תוריכש ןייז גידלוש ףראד רָאטקארטנַאק סטנעּפ א

 ייב יװ עדארג ,ןעלביא ךס ַא ךָאנ ןעוועג ןענייז רעבָא ךאפ םעד ןיא

 טָאה רָאטײרעּפא רעדעי .ןעטסעוו ןוא קער ןופ טייברא רעדיינש רעד

 -"קיינ רעד וצ ןעלדָאנ ןיילא ןעפיוק ,ןישאמ ענעגנייא ןַא ןעבָאה טזומעג

 .ןעזיוה יד ןעיינ וצ םידָאפ ענעגייא ןעננערב ןוא ןישאמ

 -סיורא ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ יד טָאה 1890 רחאי ןופ גנילירפ ןיא

 -עג ןעלָאז סרָאטקארטנָאק יד זא גידנערעדאפ ,קיירטס ?ארענעג ַא ןעפורעג

 .ןענואוועג קיירטס םענעי ןעבָאה רעטייברא יד ןוא ןענישַאמ-היינ ןעב

 . םימ טקיירטסעגטימ ןאינוי רעכאמ סטנעּפ יד טָאה 1896 רהאי ןיא

 "אה רעכַאמ סטנעּפ יד ."םעטסיס-ליצ, ןעגעג סנאינוי רעדיינש עלא

 ראפ רהעמ טנעס 2 טרעדאפעג ייז ןעבָאה ,קיטש ןופ ןאד טייבראעג ןעב

 ןעראוועג ןענואועג טינ ןיא קיירטס רענעי .ןעזיוה רֶאֹּפ ַא ןעכאמ

 קיירטס ַא טרהיפעג רעדיוו רעכאמ סטנעּפ יד ןעבָאה 1898 רהֶאי ןיא

 .ןענואוועג ייז ןעבָאה לָאמ םענעי ןוא תוריכש ערעסערג ראפ

 וצ טגנַאלַאב טינ רעכאמ סטנעּפ יד ןעבָאה 1900 רחָאי םעד זיב

 -ברוד ןעוועג ןענייז רעטייברא עזיד ."סרעקריאוו טנעמראג דעטיינוי , יד

 -ַאב טלָאװעג טינ ייז ןעבָאה ,םזילאיצַאס ןופ לאעדיא ן'טימ ןעננורדענ

 .דנַאברַאפ ןעוויטַאװרעפנָאק א וצ ןעגנַאל

 -ָאה ןעטמַאשקרעוװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןעוו ,1900 רהאי ןיא

 "רַאפ יד ןופ "ןָאשיירעדעפ דיירט ורביה, רעד טימ טניניײארַאפ ךיז ןעב

 ןיירא ןעזומ סנאינוי עשידיא עלא :ןעוועג גנוזָאל רעד זיא ,ןעטסיסטרעוו

 -ניירא ןהעז ןעמ טעװ ןאד ןוא ,סנאינוי לאנָאשענרעטניא ערעייז ןיא

 ןָאינוי רעכַאמ-סטנעּפ יד טָאה .המשנ עשיטסילַאיצַאס ַא ייז ןיא ןעזָאלב

 ."וו .ג .י, רעד ןָא ךיז ןעסָאלשעגנָא ןַאד

 וי רעכַאמ סטנעּפ ערעדנוזַאב א טריטסיזקע ןַאד טָאה ןילקורב ןיא

 -ַאמ סטנעּפ יד ןעריזינַאגרַא וצ ןעזייוװַאב טנעקעג טינ טָאה עכלעוו ,ןאינ

 וצנֲא טגאזטנע ךיז טָאה ןאינוי ענעי .רעּפעש עניטרָאד יד ןופ רעכ

 ,."סרעקריאוו טנעמרַאג דעטיינוי , יד ןָא ןעסילש

 ייװצ א טקיירטסעג קראי וינ ןיא ןעבָאה 1900 רהאי ןופ עדנע ןיא



 2198 אקורעמַא ןוא סנָאונוו עשודוא

 ןענואוועג ןעבָאה ייז ןוא תוריכש ערעסערג ראפ רעכאמ סטנעּפ דנעזיוט
 ,סימָארּפמָאק א ךרוד קיירטס םעד

 -עג ןעטנאקירבאפ רעדיילק יד ךיז ןעבָאה קיירטס םעד ךָאנ ךיילג

 -ייא ייב ךיוא ןוא רעּפעש דייסניא יד ןיא ךיז ייב ןערהיפנייא ןעמונ

 .ןיא 1012 וצ ,"טייברא ןָאשקעס, ןופ םעטסיס יד סרָאטקארטנָאק עגינ

 ייב .םעד ןענעג טלעטשענ ךיז טָאה ןאינוי רעכאמ סטנעּפ יד .טעס א

 ןופ םעטסיס ןעטלא ן'םיוא טייבראעג ךָאנ ןעמ טָאה סרָאטקארטנַאק עליפ

 ,טייברא-קיטש

 -קעס ןופ ננורהיפנייא רעד ןענענ רעכאמ סטנעּפ יד ןופ ףמַאק רעד

 -בַאפ יד .ןעדיל ךס ַא טסָאקענ רעטייברא יד טָאה טייברא-ןָאש

 ייז ןעבָאה ןוא רעּפעש יד ןיא רענעילַאטיא ןעמונענניירא ןעבָאה ןעטנאקיר

 ןעמונעג ןעבָאה ןעטנאקירבאפ-רעדיילק עכייר יד .טייברא יד טנערעלעג

 יד ךיז ןעבָאה םעד בילוצ .ךאלטדעטש ערענעלק יד ןיא רעּפעש ןענעפע

 .ענַאפ רעכילקערש א ןיא ןענופענ רעכאמ סטנעּפ רעקראי וינ

 ןערהאי יד ןיא ןאינוי רעד ןופ רעדילנטימ עטסגיטעט יד ןופ רענייא

 י'מעמ א ,ןַאמ רענני א ,ר ע 7 ימ ם ח ר ב א ןעוועג זיא 1

 "עג רעטעּפש ןיא רעלימ .א .ייטראּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ רעב

 רעלימ רעבלעז רעד ןיא טציא) .ןאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןעראוו
 -ַאלק דעטיימאנלאמא ,דראָאב טניאשזד רעקראי וינ ןוֿפ רעטערקעפ רעד

 | .(סרעקראוו גניד

 ,לודנה קיירטס רעדיינש םעד ןעטיירנוצ םייב ,1912 רהאי ןיא טשרע

 -ןיא יד ןופ -- רענעילַאטיא ןוא ןעדיא -- רעכאמ סטנעּפ יד ךיז ןעבָאה

 רעקרַאטש ןייא ןיא טנינייאראפ ךיז ,סרָאטקארטנָאק ןופ ןעקירבַאפ דייס

 | .ןאינוי

 -ָאה ייז ןוא וַארב טלָאמעד רעכאמ סטנעּפ יד ןעבָאה טקיירטסענ

 55 ןוא 80 -- רעדיינש ןעטסעוו ןוא קער יד יוװ טקנוּפ -- ןענואוועג ןעב

 .תוריכש ערעסעב ןוא טייברא ךָאו א העש

 טפאש ךאלטדעטש עניילק יד ןיא טייברא ןופ ןעקישסיורַא סָאד

 -אלסטייברא עסיורנ א רעטייברא סטנעּפ יד ראפ נידנעטש טצעי ךָאנ

 .ןעפמעק רעכאמ סטנעּפ יד רעכלעוו ןעגעג ,טייקניז

 ןופ ,40 רעמונ ,לאקָאל ןערעדנוזַאב א ןעבָאה סרעסערּפ סטנעּפ יד

 ."דעטיימאנלאמא, רעד
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 .קרָאי ןינ ןיא רעכַאמ-טסעוו יד ןופ ןאינוי יד

 -נוא ןופ ןעטנארנימיא ,רעטייברא עשידיא ןעבָאה 1880 רהאי ןיא

 -רַא ןעטסעוו-רענעמ ןופ ןאינוי יד טריזינַאנרָא לָאמ ןעטשרע םוצ ,ןרָאנ

 ןופ רעדיינש ןעװעג ןענייז רעטייברא ענעי ןופ עטסרהעמ יד ,רעטייב
 שטנערב עשיראגנוא יד  ןעפורעג ייז ןעבָאה ןאינוי רעייז .םייה רעד

 ןא טריטסיזקע טָאה טייצ רענעי וצ ,"ןאינוי רעכַאמ טסעוו רעד ןופ

 יד .רעדיינש עשירייא ןוא עשטייד ןופ ןאינוי רעכאמ טסעוװ עניימענלא

 ,סרָאטקארטנַאק ייב טייבראעג עלַא ןעבָאה רעכַאמס טסעוװ עשירַאגנוא

 רעזייה-דראי ןיא רעּפעש ערעייז טאהעג ןערהאי ענעי ןיא ןעבָאה עכלעוו

 עכלעוו ,קראי וינ ןופ ןעסַאנ ערעדנַא יד ןוא איבמולָאק ,טיּפ ,שזדיר ףיוא

 רעד ןופ לעטרַאװק רעשיראננוא ןוא רענאיצילאנ רעד , ןעפור טגעלפ ןעמ

 טייבראעג ןאד ןעבָאה רעכאמ טסעו יד ."קראי וינ ןופ דייס טסיא

 . ,ןיול-רעגנוה א ייז ןעבָאה טנידרַאפ ןוא תעל תעמ ןיא העש 8

 וינ ןופ ?ןייארַאפ רעטייברא רעשידיא, רעד טָאה 1887 רהֶאי ןיא

 ןופ ןעטנארגימיא עשידיא ןופ ןאינוי רעכאמ טסעוו א טריזינַאגרָא קראי

 .טירטס רעטסעה 101 ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז טגעלפ ןאינוי ענעי .דנַאלסור

 הבישי א ,לַא ט נ ע מ ו ? ב .מ רעסיוועג א ןעוועג זיא רערהיפ רהיא

 -נָאק ייב ןעטייברא ךיוא ןענעלפ רעכַאמ טסעװ ענעי .םייה רעד ןופ רוחב

 ןעבָאה סע יװ ,ןעגנוגנידאב עכילנהע ףיוא רעּפעש טעווס ןיא סרָאטקארט

 ןעועג ןענייז רעּפעש ערעייז .סרעכאמ-טסעוו עשיראננוא יד טייבראעג

 -עלפ סע ואוו ,טירטס ןאסידעמ ןוא ירנעה ,קייּפ ,סרעגטָאר ,ירעשט ןיא

 ןוא ןעליױוּפ ,דנַאלסור ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא יד ןעניואוו טלָאמעד ןעג

 -םיוא ךיז טָאה ןוא טייצ רהָאי א טריטסיזקע טָאה ןאינוי עזיד ,עטיל

 ,טזיילעג

 א ייב גנוניואוו א ןיא ךיז טָאה 1899 רהָאי ןופ רעבָאטקָא ףוס

 רעבַאמ-טסעװ עיינ א טריזינַאנרַא טירטס יסנעליד ףיוא רעסעדּפ ןעטסעוו

 עשידיא עטנינייארַאפ יד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיילנ ךיז טָאה עכלעוו ,ןאינוי

 -ָאה עכלעוו ,סרעבמעמ ךס א טאהעג טָאה ןאינוי עזיד .,ןעטפאשקרעוועג

 ַא טרהיפעג טָאה יז .ןעטסעו עטסייבענמוא יד ייב טײברַאעג ןעב

 -עג ןעלָאז תוריכש ןא גידנערעדָאפ ,ןערָאטקַארטנָאק יד ןעגעג קיירטס

 ענעי יװ ,ןעכאוו ייווצ ןיא לָאמ ןייא טינ ןוא ךָאו עדעי ןערעוו טלהָאצ
 .ןעלהָאצ ןענעלפ סרָאטקארטנַאק

 -אזוצ טקיירטסענ ןאינוי רעכאמ טסעװ עזיד טָאה 1894 רהאי ןיא

 -רַאקיטש רַאפ ןוא "םעטסיס ליצ  ןעגעג סרעדיינש-קָאר יד טימ ןעמ



 2 אקורעמַא ןוא טגָאונוו עשודוא

 ןיא ןעסָאלשעננָא ךיז ןאינוי סרעכאמ טסעוװ יד טָאה רהָאי םענעי .טייב

 -עד לעינעד ןופ גאלשרָאפ םעד ףיוא ,"רָאבייל ווִֶא סטיינ, ןעדרָא םעד

 רעטייברַא רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ רערהיפ ןענידסלאמאד םעד ןָאיל

 ןעבָאה עכלעוו ,רעדילנטימ ךס א טאהענ ןַאד טָאה ןאינוי יד יײטרַאּפ

 -טנע ךיז ןאינוי יד טָאה ראפרעד ןוא .ּפ .? ,ס רעד טימ טריזיטַאּפמיס

 ןיא עכלעוו ,"סרעקריאוו טנעמרַאג דעטייני, יד וצ ןעגנַאלַאב וצ טנאז

 .ןאינוי עוויטאוורעסנָאק א ןוועעג

 ןוא טזיילענפיוא 1896 ןיא ךיז טָאה ןָאינוי רעכַאמ-טסעוו עזיד ךיוא

 יד ךיז טָאה 1900 רהָאי ןיא .ןערָאװעג טריזינַאגרָא 1808 ןיא רעדיוו זיא

 .?סרעקרָאװ טנעמרַאנ דעטיינוי , יד ןָא ןעסָאלשעגנָא ןָאינוי רעכַאמ-טסעוו

 יד ןעוועג דיידט רעכַאמ-טסעוו ןיא ?עביא טּפיוה רעד זיא טייצ רענעי וצ
 טנַאה ןייז ןופ טנעלפ רָאטיײרּפא-טסעוװ רעדעי .םעטסיס גניטקַארטנַאק-בוס
 ןעלָאצ ייז ןוא סרעמלעהסיורַא סלַא ייז ןעטלאה ,סרענרעל ריפ-יירד ןעמענ

 - ,תוריכש ךָאו א רַאלָאד ריפ ,יירד וצ

 -וצ טקיירטסעג רעדיװ ןָאינוי רעכַאמ-טסעװ יד טָאה 1908 רהֶאי ןיא
 ןייק רעבָא ,/הפנמס ּפַאש ןעּפָא , רעד ןענעג סרעדיינש קָאר יד טימ ןעמַאז
 .טאהעג טינ קיירטס ן'טימ ןַאד רעטײברַא ענעי ןעבָאה גלָאפרע

 .קרַאטש רעדיוו ןערָאװעג ןָאינוי רעכאמזטסעוו יד זיא 1906 רהָאי ןיא
 עדנעקיירטס יד טציטשענ טָאה יז רעכלעוו טימ ,עסַאק עכייר ַא טַאהעג טָאה יז
 רעד ןעגעגנ טפמעקעג גנַאל ןעטַאנָאמ יירד ןעבָאה עכלעוו ,רעטײברַא רעדיינש
 םענעי .,קֹרֶאי וינ טסיא ןופ ינַאֿפמָאק ןוא רענזייַא עמריפ רעדיילק רעסיורג
 -ייארַאפ יד ןופ ףליח רעד טימ ןענואוועג ןַאד רעדיינש יד ןעבָאה קיירטס
 טלָאמעד טָאה ןָאינוי רעכַאמ-טסעוװ יד .ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא עטנינ
 ,ןילקורב ןיא לַאקָאל רעכאמ-טסעוו רעדנוזַאב ַא טעדנירגעג

 בילוצ ןערָאװעג טריניאור ךַאפ רעכַאמ-טסעוו רעד זיא 1908 רהאי ןיא
 ,רהעמ ןעטסעװ ןייק ןענָארט טינ רענעמ ןעלָאז טייצ רעמוז זַא ,עדָאמ רעד
 עסיורג ַא רעכַאמ-טסעוװ יד ייב ןעפַאשעג טָאה סָאד ."סטוס סעיּפ וט, זיולב
 -טסעוו עשיראגנוא יד .דיירט ןופ סױרַא ןענייז ךס ַא ןוא טײקגיאלסטײברַא

 -ַאה ,ןעטסעוו רעמיטסָאק עטונ יד ייב טיײברַאעג ןַאד ןעבָאה עכלעוו ,רעכַאמ |
 -מוא ןעטסעוו ןעכַאמ ןעמונעג טָאה ןעמ ?ייוו ,טײברַא רעייז ןערָאלרַאפ ןעב
 -נייא ןעמונעג ןעטנַאקירבַאפ יד ןעבָאה רעּפעש עסיורג יד ןיא .טסייבעג
 ,טיײברַא ןָאשקעס ןערהיפ

 -ןעטסעוו טנעזיוט רָאּפ א טקיירטסענ ןעבָאה 1909 רהֶאי ןֹופ טייצ רעמוז
 -עג טָאה ןילקורב ןיא ?ייוו ,ןילקורב ןיא ייז ןופ להָאצ עטסערג יד .רעכַאמ
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 .קרָאי וינ ןיא יװ ןעטסעוו ןעכַאמוצפיוא רעגיליב םיטַאבעלַאב יד טסָאק

 יד ,טסייה סָאד ,םעטסיס ןָאשקעס יד טריפעגנייַא ןעוועג ןיוש זיא ןעטרָאד

 זיא טײברַא יד .ןעלייט 12 ןיא טליײטרַאפ ןעוועג זיא טסעוװ ַא ןופ טײברַא

 -טסעוו רענילקורב יד ןופ ענַאל יד .ךיז ןענרעלוצסיוא טכייל רהעז ןעוועג

 ןיא .רעליװזנָארב ןוא רעקראי וינ יד ןופ יו רענרע ליפ ןעוועג זיא רעכַאמ

 .ןעטסעוו ןייל עטסניליב יד ןעראוועג טײברַאעג סנעטסיימ ןענייז ןילקורב

 ַא ןעכַאמ רָאטיײרעּפא רעדעי טגנעלפ ליװזנַארב ןיא ןוא קרָאי זינ ןיא

 -עג ."קינעקעמ דלעיקס , ַא ןייז ןעמ ףרַאד וצרעד ןוא ,ןיילַא טסעוו עצנַאג

 ַא ןערעוו טנעקעג טָאה ןעמ ןיב טייצ רהֶאי ַא ןעמונעג סע טָאה ךילנייוו

 "ירעד .ליװזנָארב רעדָא קרָאי וינ ןיא ןעטסעוו ייב רָאטײרעּפא רעגיטכיר

 םעד רַאפ זיב טנידרַאפ רעליווזנָארב ןוא רעקרָאי וינ יד עקַאט ןעבָאה רעב

 .ךאו א ראלָאד 22 זיב 18 ןופ --- תוריכש עטוג 1907 ןופ סיזירק

 טרָאד ןוא ןילקורב ןייק ןעפָאלענקעװַא רַאפרעד ןענייז םיטַאבעלַאב עליפ

 ןוא "טנעה, עיינ ןעמונעג ןעבָאה ייז .טיײברַא "ןָאשקעס , יד טריפעגנייַא

 "עג טינ רעבָא טָאה סע .טײברַא יד טנערעלעגסיוא ייז טייצ עצרוק ַא ןיא

 טריזינַאגרָא ךיוא ךיז ןעבָאה רעטײברַא רענילקורב יד ןוא גנַאל רהעז ןעמונ

 ןופ ןעזיײרּפ יד ןערעסעברַאפ וצ טכוזעג ךיוא טָאה עכלעוו ,ןָאינוי ַא ןיא

 ןילקורב ןיא לייוו ,ןעדנוטש-סטיײברַא יד ןעצריקרַאפ וצ ןוא טײברַא רעד

 רעכַאמ-ןעטסעוו עלַא ןענייז רעהכַאנ ןוא .טײברַא-ךָאװ טיײברַאעג ןעמ טָאה

 ךרוד םענייאניא ןערָאװעג ןעדנוברַאפ ?יװזנַארב ןוא ןילקורב ,קרָאי וינ ןופ

 דעטיינוי, יד ֹוצ טגנַאלַאב ייז ןעבָאה ןעמאזוצ עלא ןוא ,עוויטוקעזקע ןייא

 ."סרעקריאוו טנעמרַאג

 ףיוא ןערָאװעג םיײברַא רעד ןופ ןעזיירּפ יד ןענייז סיזירק םעד בילוצ |

 יד טַאהעג ןעבָאה ןופרעד טיפָארּפ ןעצנַאג םעד ןֹוא רעניליב טנעצָארּפ 5

 ייב טכַאמענ ןעוועג זיא טײברַא עצנַאנ יד סָאװ םעד ץַארט ,ןעטנאקירבַאפ

 ,םרָאטקַארטנָאק 0

 קרָאי וינ רעטיירג ןופ רעטיײברַא רעדיינש עַלַא ןעוו ,1919 רֶהֶאי ןיא

 עלַא ןופ רעכַאמ-טסעװ עלַא ןענייז ,לודנה קיירטס םוצ טיירגעג ךיז ןעבָאה

 רעכַאמ-טסעוװ עשירַאגנוא יד וליפא ,ןעמוקעננעמַאזוצ ךיז טדָאטש ןופ ןעקע

 "ענּפָא ןעוועג רהָאי ניצנַאװצ ןענייז עכלעוו ,טײברַא ןייל עניליב יד ןופ

 םענעי ברע ךיז ןעבָאה ,ןָאינוי סרעקיימ טסעוו רעניײמעגלַא רעד ןופ טרעדנוז

 .ןָאינוי סרעקיימ טסעוו 16 לַאקָאל ןיא ןעסָאלשעגנָא קיירטס ןעסיורג

 ןעסיורג א ןעמונעג 1915 רֶהֶאי ןיא טָאה ןאינוי סרעקיימ טסעוו יד

 רעדיינש דנעזיוט 100 יד ןופ קיירטס ןערַאברעדנואו םעד ןיא ?ייטנא

 ,1ַא מס ר ע ק וצ סיי א ו ? ןעוועג זיא רערהיפ רעייז ,רעטייברא
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 ןאינוי ןייז ןעטָארטראפ רחָאי 15 טָאה ןאמרעקוצ .רעטײברַא ּפַאש א ןיילַא

 טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג רע ןיא 1913 ןופ קיירטס םענעי ןיא ןוא

 .עטימָאק-טעקיּפ רעד ןופ סרעריפ

 לייט עטסערנ יד ןענואוועג 1918 ןיא טָאה ןָאינוי רעכַאמ-טסעוװ יד

 ן'רַאפ עדארג ?ייוו ,טלעטשענסיױרַא טָאה יז סָאװ ,ןעננורעדַאפ ערהיא ןופ

 עכלעוו ,סטוס ןענָארט ןעלָאז רענעמ זַא ,ןיירַא עדָאמ רעד ןיא זיא קיירטס

 טריזינַאנרָא קרַאטש ןעוועג קיירטס ן'כָאנ זיא ןָאינוי עזיד .ןעטסעוו ןעבָאה

 ,קרָאי וינ ןיא סרָאטיירעּפא 16 לַאקָאל -- סלַאקָאל 8 ןופ טחעטשאב יז ןוא

 רעד ,סרָאטיירעּפא רענילקורב 262 לָאקָאל ןוא סרעסערּפ 180 לאקאל

 ,טַאנָאמ .ס ןעוועג זיא ןאינוי רעכאמ טסעוװ רענילקורב רעד ןופ רערהיפ

 .ןַאינוי רעכַאמ טריוש יד

 זיא ,קראי וינ ןיא ןאינוי רעטייברא (ךאלדמעה) טריוש עטשרע יד
 ,1884 רחהאי ןיא ןעראוועג טעדנירגעג

 ייב ,םדיירט עטסטלע יד ןופ רענייא זיא ךיירט רעכַאמ טריוש רעד
 ,קראי ןינ ןיא טניטפעשאב ןעווענ ןענייז רעטייברא עשידיא עכלעוו

 קראי וינ ןיא ןעטנַאקירבַאפ טריוש יד ןענעלפ ןערהָאי רע80 יד זיב
 ןעלָאצ ןעגעלפ ייז ןעמעוו ,ךאלדיימ רענאקירעמא סיואכרוד ןעגיטפעשַאב
 ,ךָאו א רעלָאד 870 וצ

 ןערעניליב א ךָאנ ןעפַאשַאב רעבָא ןעבָאה ןעטנַארגימיא עשידיא יד
 ,ךָאו א רעלָאד 49 ראפ טייבראעג ןעבָאה ייז .טעקרַאמ-סטײברַא

 -א;י עשטייד ןעוװעג ןאד ןענייז ןעטנאקירבאפ טריוש עטסרהעמ יד
 -ואדנימיא עשידיא עמירַא יד ראפ "טנרָאזעג, ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םידוה
 .רעּפעש יד ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירא ןעבָאה ייז ןעמעוװ ,ןעט

 ןעמוק "ענירנ, יד יװ ,גידנעהעזרעד ,ךאלדיימ רענאקירעמַא יד
 -ַאווצ ייז טימ ןעטייברא וצ טגנאזטנע ךיז ןעבָאה ,ּפַאש ןיא ןעטייברא
 ,פאש ןייא ןיא ןעמ

 ןעבָאה ייז :ןעבענעג הצע ןא רעבָא ךיז ןעבָאה ןעטנַאקירבַאפ יד
 טָאה םעד ןופ .םייחא םרָאטקַארטנַאק וצ טייברא ןעבעגסיורא ןעמונעג
 .טייברא-זיוה ןופ םעטסיס יד רעדמעה ייב טלעקיווטנע זייווכעלסיב ךיז
 ,ןעטנַארגימיא "?ענירנ, ענעי ןופ ןעוועג ךיוא ןענייז סרָאטקארטנַאק יד
 וינ ןופ דיַאס-טסיא רעד ףיוא ןערעמיצ 278 ןיא טניואוועג ןעבָאה עכלעוו
 טריוש עזיד וצ ןעמוקנָא ןענעלפ עכלעוו ןעטנענילעטניא "ענירג, יד .קראי
 -ןישַאמ-יינ םעד ןעלהָאצנייא ןענעלפ ,טייברא רעד וצ סרָאטקאהטנָאק
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 .ןעלהָאצּפָא ףיוא ןישַאמ א ןעבעג ייז טנעלפ רע ןוא ,רעלָאד 8 טנענא

 ענידענַאלק ראפ ךאלדמעה ייב רָאטײרעּפא ןא ןעראוועג ןעמ ןזיא יוזא

 רענייא :טלייטוצ ןייז טנעלפ ךאלדמעה יד ןעיינ וצ טייברא יד .תוריכש

 לעברא יד רעטירד א ,עקשינַאמ יד רעטייווצ א ,רענלָאק םעד ןעיינ טנעלפ

 : וו .זַא ,א

 טלָאמעד ןעבָאה סאוו ,ןעטנַארנימיא עשידיא עטשרע יד ןעשיווצ

 -עטניא עננוי ענידסלאמעד יד ןעוועג ןענייז ,ךאלדמעה יד ייב טײברַאײנ

 -ליה סירָאמ ,ןיקטעמַאז .מ ,ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילאיצַאסדןעטנעגיל

 ,(טניל טצעי) ףָאראווטניל .ה ,סיאול .ר ,ווָאדיגַאמ .י ,רעלימ יאול ,טיווק

 .ערעדנא עליפ ןוא קורבנייטש ,שט

 יד טעדנירגעג רהאי 1884 ןיא סָאד ןעבָאה ןעטנענילעטניא עזיד

 ןענייז סרָאטסארטנַאק יד רעכלעוו ןיא ,רעכַאמ-טריוש ןופ ןאינוי עטשרע

 .רעדילנטימ ןעוועג ךיוא

 יד ןענעג ןעוװעג ןענייז רעטייברַא יד ןופ ןעסערעטניא יד יוװ יוזא

 -ַאזוצ ןעזיוה טנעקעג טינ ייז ןעבָאה ,סרָאטקַארטנָאק יד ןופ ןעסערעטניא

 .ןעננאגעגרעטנוא דלאב רעבירעד זיא ןאינוי יד ןוא ,ןאינוי ןייא ןיא ןעמ

 יד ןיוש יז טָאה ,טריזינַאנרֶא רעדיוו רעטעּפש ךיז טָאה ןאינוי עזיד ןעוו

 : ,ןעמונענניירא טינ רהעמ סרָאטקארטנַאק

 -עג ןיוש יז זיא 1886 רֶהֶאֹי ןיא ןוא ,ןעסקאוועג זיא ןאינוי עיינ יד

 -רעק עלַארטנעצ יד ,ןאינוי רָאבייל לַארטנעס רעד ןיא ןעטָארטראפ ןעוו

 ,קראי וינ ןופ סנאינוי עשידיא ןוא רענַאקירעמַא עלַא ןופ טפַאשרעּפ

 טייצ עסיוועג ַא ןוא ,ןערָאװעג ןעלַאפוצ זיא ןאינוי עטייווצ יד ךיוא

 ןעט:188/ ןיא .טריטסיוקע טינ ןאיני רעכאמ טריוש ןייק טָאה

 תוריכש יד ןערענעלקראפ טלָאװעג ןעבָאה ןעטנַאקירבַאפ יד ןעוו ,רהָאי

 ןענואוועג זיא רעכלעוו ,קיירטס רעסיורג א ןעכאדרבענפיוא טָאה סע ןוא

 ,ייווהָאר ןיא טייברַאעג ןעבָאה סָאװ ,רעטייברא טריוש יד ןופ ןעראוועג

 רעכאמ טריוש רעקראי וינ יד ןעבָאה ,קרָאי וינ ןופ טייוו טינ ,יזריושזד וינ

 .סרָאטקארטנָאק יד טימ ןעמאזוצ ןאינוי א ןיא טריזינַאגרָא ךיז רעדיוו

 יד ןעשיווצ ןעטייקגיטיירטש ןעמוקרָאפ ןענעלפ ןאינוי רעזיד ןיא ךיוא

 ,ןאינוי עזיד ךיוא זיא םעד בילוצ ןוא סרָאטקארטנַאק יד ןוא רעטייברא

 .ןעננאנעגרעטנוא ,טייצ עצרוק א זיולב טריטסיזקע טָאה עכלעוו

 ןעבָאה סע ןעו טייצ רעד וצ ,רהָאי ןעבלעז ןופ רעבָאטקָא ןיא

 -רעק עזיד טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד טעדנירגענ ךיז

 טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,ןאינוי רעכַאמ טריוש א טעדנירנעג טפאשרעּפ

 ,טייצ רהָאי 5
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 ףיוא לָאמ ריפ-יירד ןָאינוי רעכַאמ טריוש יד זיא 1904 זיב 1892 ןופ
 .ןעגנאנעגרעטנוא יז זיא לָאמ סעדעי ןוא ןערָאװעג טריזינַאגרָא יינ'ס

 טריזינַאנרָא רעדיוו ןָאינוי רעכַאמ טריוש יד זיא 1904 רחָאי ןיא טשרע

 ןוא טטסייוו ,סטריוש ןופ ןָאינוי לַאנָאשענרעטניא , רעד רעטנוא ןערָאװעג

 -רָאפ ךַאפ רעדמעה רענעמ ןיא זיא טלָאמעד עדארג .?רעטיײברַא ירדנָאל

 .ןענישַאמ עיינ ןערָאװעגנ טריפעננייַא ןענייז סע ,גנורעדנע עסיורג ַא ןעמוקעג

 קרַאטש דנַאל ןעזיד ןיא זיא ננירושטקעפונַאמ טריוש ןופ עירטסודניא יד

 רַאפ ךיוא רָאנ ,אקירעמא רַאפ רָאנ טינ ןעהעג רעדמעה יד .טלעקיװטנַא

 .לַארעביא ןוא ןעינַאֿפש ,ךיירקנארפ ,דנַאלננע : רעדנעל עשיאעּפָארייא

 טיג יז ,עטוג ַא רהעז ָאד זיא רעדמעה ןעריצירבַאפ ןופ סענזיב יד

 ןעמוקַאב ייז ,םעד ןופ גינייוו ןעבָאה רעבָא רעטייברַא יד .,ןעטיּפָארּפ עסיורנ
 .תוריכש עניילק ץנַאנ

 רעּפעש דייסניא יד ןיא ךיז ייב ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ טריוש יד

 ףניפ טָאטשנָא ךרוד טהעג דמעה עדעי .םעטסיס ןָאשקעס יד טריפעגנייַא
 עכלעזַא ףיוא טייברַא רעד ןופ ננולײטרַאֿפ ַאזַא .טנעה ניצנַאװצ עצנַאג
 זילב טצעי םמענ סע זַא ,םעד ֹוצ טריפעג טָאה ,ןעלייט עדנעטיידַאבמוא
 .טייברַא יד ךיז ןענרעלוצסיוא געט ענינייא

 עזיד ןיא ןעטייברַא עכלעוו ,ךַאלדיימ רענעילַאטיא ןוא רענַאקירעמַא יד
 ּפָאש ןיא ןָא ןעמוק ייז יו ךיילנ .,ךָאו ןופ עלַא טלהָאצַאב ןעגירק ,סטעס
 ,ךָאו א ראלַאד יירד ייז ןעמוקאב טייברא רעד וצ

 -לעצנייא ןופ רָאנ ,סטעס ןופ טכַאמעג טינ ןיוש ןערעוו סטריוש ןייל עטוג
 טרעדָאפ דמעה טכַאמענ ןהעש ןוא עטוג א ןעננערבוצסיורא .רעטייברא ענ
 .גנולײטּפָא ןייא יוװ רחעמ ןעק סָאװ ,רעטייברא ןעטוג ַא ןופ טנַאה יד ןיֹוש ךיז
 בלאה א ןֹופ טמענ סע .סרָאטקארטנָאק יד ייב ןאראפ ןענייז טנעה עכלעזא
 ייב ןעטײברַא וצ סיוא ךיז טנערעל ןעמ רעדייא טייצ רהָאי ַא זיב רהָאי
 .ןייפ רעטונג רעזיד

 ן'ראפ ןענופעג ךיז טָאה ןָאינוי רעכאמ-טריוש יד ענאל א ראפ סאוו ןיא
 : טקאפ רעדנענלַאפ רעד ןעניד ןעק ,קיירטס

 רַאטערקעס רעד ןעוועג ןַאד ןיב ךיא .1911 רהָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 נָאט ןעוועג ןַאד ןענייז רימ ; ןעטּפַאשקרעוועג עשידיא עטגינייארַאפ יד ןופ
 - ,ססיירטס לַארענעג ןערהיפ ןוא סנאינוי עיינ ןעריזינַאגרָא טימ יזיב טכַאנ ןֹוא
 -עלעד א ,ןַאמליג ירע ה ןעמוקעג רימ וצ זיא ןעגרָאמהירּפ ןייא ןיא
 זַא ,טגָאלקַאב רימ רַאפ ךיז טָאה ןוא ,ןָאינוי סרעכַאמ טריוש רעד ןופ סָא;
 רעטיײברַא יד לייוו ,דנַאטשוצ ןעטכעלש ַא ןיא ךיז טניפעג ןָאיני רעייז
 רעדמעה יד ןיא ןעגנוגנידַאב סטייברַא יד ןוא ,ןָא טינ רחיא ןָא ךיז ןעטילש
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 יד זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה רע .ענירעיורט רהעז רעבירַאד ןענייז רעּפעש

 ענעדישרַאפ יד ןופ רעכַאמ טריוש יד סָאװ ,זיא דיירט ןיא ייז ייב הרצ

 ,ליּפשייב םֹוצ ,ױזַא ,ךַאלזיילק ערעדנוזַאב ןעבָאה רעדמעה עניליב ןעטרָאס

 86 ןיא זַא ,ןערהַאפרע טָאה רע זַא ,טלהעצרעד רימ טַאגעלעד רעד טָאה

 ןענייז סָאד) סרעכַאמ ?לעטנױּפ , יד םייהעג ןיא ןעטימ טירטס דרַאשטרָא

 ןַאד טגעלפ ןעמ סָאװ ,רעדמעה עטסניליב יד ןעיינ עכלעוו ,רעטײברַא יד

 ,רעטײברַא 80 ַא ,ייז ןוא (*דמעה א טנעס 28 וצ ?ײסלָאה ןיא ןעפיוק

 עטגינייארַאפ יד ןעכלעוו ,רעטרַאשט ןעטלַא ןַא ןופ טכַאמ רעד טימ ןעטימ

 .קירוצ רהָאי 20 טימ ןעבעגעגנסיױורַא ייז טָאה ןעטפַאשקרעוװעג עשיריא

 רעטנעקרענא רעד ןופ טַאנעלעד רעד טציהעג ךיז טָאה ,שטייטס ---

 זנוא ,ןעטפַאשקרעװעג יד וצ עגערטייב ןעלהָאצ רימ ,ןָאינוי רעכַאמ טריוש

 ןוא ,טינ םענייק ןעלהָאצ ייז ןוא ,רעטרַאשט םעיינ ַא ןעבעגעג רהיא טָאה

 ,לעזיילק רעדנוזַאב ַא ןעבָאה ייז ןוא ,רעטרַאשט ןעטלַא ןַא ןערעייא טימ ןעטימ

 ןופ גניטימ םייב ןעגנערברָאפ סע לָאז רע זַא ,ןעטַארעג םהיא בָאה ךיא

 וצ ױזַא יו ,ננולעטש ַא ןעמענ ןענעק טעװ ןעמ ואוו ,ןעטמפַאשקרעװעג יד

 .רעטײברַא םריוש ןופ ןָאינוי עקרַאטש ןייא ןעריזינַאנרָא ייז ןעפלעה

 ןערהָאי עליפ רַאפ זַא ,ןעקרעמַאב ךיא ?יוװ ,רעטייוו העג ךיא רעדייא

 סַאגרֶא ןייק זא ,קורדנייא םעד רעטנוא טבעלעג רעטײברַא ערעזנוא ןעבָאה

 םינ רָאט ,ןייארַאפ סגנוציטשרעטנוא ןַא ייס ןוא ןָאינוי ַא ייס ,עיצַאזינ

 ַא ןערהַאי ענעי ןיא זיא רַאפרעד ןוא .,רעטרַאשט ַא ןהָא ךיז ןעלמאזרַאפ

 .ךַאז עטסניטכיוו יד עיצַאזינַאגרָא רעדעי ייב ןעוועג רעטרַאשט

 רעד ,ןַאמלינ ירעה טָאה ןעטפַאשקרעוװעג יד ןופ גניטימ ןעטסקענ םייב

 יד ייב לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג ,ןָאינוי רעכַאמ טריוש רעד ןופ טָאנעלעד

 "קעװַא ,טײברַא ןייל עניליב יד ןופ רעכַאמ טריוש יד ,רעכאמ "לעטניוּפ ,

 רעבלעז רעד ןיא ןוא ןעטפַאשקרעוװעג יד ןופ רעטרַאשט ןעטְלַא םעד ןעמענ

 .ןָאינוי רעטנעקרענַא רעד ןָא ןעסילשנָא ךיז ןעלָאז ייז זַא ,ןעקריוו טייצ

 וצ ייוצ ןופ עטימָאק ַא טמיטשַאב ךיילנ טָאה ןעטפַאשקרעװעג יד

 | .טייחנעגעלעגנא יד ןעכוזרעטנוא

 דרַאשטרָא 96 ןופ לָאה ןיא קעװַא רימ ןענייז טנעווַא ךָאוטימ א ןיא

 ןענעלפ רימ לייוו ,טנַאקַאב טוג ןעוועג ןעמעלַא זנוא ןַאד זיא רעכלעוו ,טירטס

 רעדמעה ןייל עגוליב עויד ןעבעגעג ןעמ טָאה ?לעטניופ, ןעמָאנ םעד (*

 ןעוועג זוא ,ןעלהָאצ ןערהָאי ענעו ןיא טגעלפ ןעמ ןעבלעוו ,זוורּפ רעד סָאװ ,רַאפרעד

 ןייז לָאז רע ןעדיײנשמורַא טינ לעברַא םעד טגעלפ רָאטוירעּפא רעד זא ,ןיילק יוזַא

 ןופרעד ."טניוּפ, ַא טומ ,ץיּפש ַא טימ ןעמוקסיורַא טגעלפ רע זַא יוזַא ,גודכעלויק

 .רעכַאמ ?לעטניוּפ , ןעמָאנ רעד סע טמַאטש
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 ןעלענק ןוא סנָאינוי ןעריזינַאנרָא םייב טכַאנ ןוא גָאט ןעגנערברַאפ ןעטרָאד

 טימ ,עטלַא ןעוועג ןענייז סלָאה גניטימ ענעי .,רעטייברַא עדנעקיירטפ טימ

 םעד ןיא ,ענעשַאװעג טינ לָאמנייק ,גיצומש עגָאלדָאּפ יד ,טנעוו ענעסירענּפָא

 יד ןופ ךורעג רעטכעלש ַא ןענָארטעג נידנעטש ךיז טָאה גנידליב ןעצנאג

 ענרעצליה עלָאמש ףיוא טפרַאדַאב ןעמ טָאה לָאה ןיא ןהענפיודא .סטעזָאלק
 .רעטסניפ ןעוועג טרָאד זיא גידנעטש ןוא ,ּפעדט

 ?לעטניױּפ , יד ןופ גניטימ םוצ רָאלפ ּפַאט ן'פיוא לאה ןיא גידנעמוקניידא

 ןיוש סנעטסיימ ,ןעשנעמ 80--40 א ןעפַָארטעג !עטרָאד רימ ןעבָאה ,רעכַאמ

 םערָא ןוא רע'מינּפ עטרהעצענסיוא טימ ,עטלעדרענַאב ,רעטייבדַא ערעטלע

 .טנעפעעג ךיז טָאה גניטימ רעד זיב טייצ א טראוועג ןעבָאה רימ ,עטעדיילקעג

 ןוש דרָאב רעצראוש א טימ ,רעכאוש א ,שנעמ רערעטלע ןַא
 טנעפעעג טָאה ןוא עמרָאטטַאלּפ רעד ףיֹוא ףיורַא זיא ,רָאה עיורנ טימ לופ

 ךיז עדנעזעוונא עלַא טרעדַאפענפיױא רע טָאה ךאז עטשרע יד .ננולמַאזרַאפ יד

 ןעבָאה רעטײברַא יד .ןעטפַאשקרעוועג יד ןופ טסענ יד רַאפ ןעלעטשוצפיוא

 סָאד ןעבענעג עטימָאק רעד ןעמ טָאה ךיילנ ןוא ןאמרעשט םעד טנלָאפעג

 סע זַא ,ןענעכער ןעטפאשקרעוועג יד זא ,טרעלקרע ייז ןעבָאה רימ .טרָאװ

 םעד ןוא ,ןָאינוי ערעדנוזאב ַא ןעבָאה וצ שיטקַארּפ טינ ןוא טכער טינ זיא

 ןערָאט ,ייז וצ טינ ןעבעגעגסױרַא לָאמַא ןעבָאה רימ סָאװ ,"רעטרַאשט , ןעטלַא

 ןעניטכיר םעד ןעכָאה רעכַאמ טריוש ע'תמא יד לייו ,ןעטלַאה םינ ייז

 ןייא וצ רעטראשט ןייא ןיולב טיג ןעטפאשקרעוועג יד זַא ןוא רעטרַאשט

 -נָא ךיז ןעלָאז ייז זַא ,ןעטארעג ייז ןעבָאה רימ .דיירט ןעדעי ןופ ןָאינוי
 ,ןָאינוי סרעכַאמ טריוש רעד ןָא ןעסילש

 -נֵא ךיילג ךיז טָאה סע .ןעפָארטענ רענוד ַא יו ייז טָאה דייר ערעזנוא

 לָאמַא טימ עלא ןעבָאה רעכַאמ ?לעטניױּפ , יד .?עיסוקסיד, ַא ןעגנַאפעג
 רעכַאמ "לעטניױּפ , יד זַא ,ןעירשעג ?וק ן'פיוא ןעבָאה ייז .ןעדייר טלָאװעג

 ןעכַאמ סָאװ ,רעטיײברַא טריוש טימ ןָאינוי ןייא ןיא ןעגנַאלַאב טינ ןענעק

 ,דמעה א רהעמ ןוא רַאלָאד א רַאפ ךיז ןעפיוקרַאפ עכלעוו ,רעדמעה

 : טנייוואוצ טושּפ ךיז טָאה גניטימ ןופ ןאמרעשט רעד ןוא
 ,טעּפילכענ רעטייברַא רעטלַא רעד טָאה ,"ןעטפאשקרעוועג רעדירב , --

 ענעסירוצ ?עקיטש עטלַא סָאד ,רדעטרַאשט םעד וצ טינ טמענ ןוא תונמחר טָאה
 רימ ןעטלַאה לעריּפַאּפ םעד ןופ טפַארק רעד טימ לייוו ,זנוא ןופ ,לעריּפַאּפ
 -ווא רעכילקערש רעד ןעגענ ןעיצשאב ךיז ןעיירט רימ ואוו ,ןעגניטימ יד ָאד
 -רַאפ ערעזנוא .סרָאטקארטנַאק טריוש יד ,סעסָאב ערעזנוא ןופ גנוקירדרעס
 ןעדנוטש סטייברא יד .ךאוו א ראלָאד 8--4 יו רחעמ טינ ןענייז ןעטסניד
 ןענייז ,רעכַאמ ?לעטנױּפ , ,זנוא רַאפ רעבָא ,גנַאל ךילקערש ןענייז ערעזנוא
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 -ַאפ ערעזנוא רַאפ ןעבָאה וצ ,טײברַא ליפ ױזַא ןעכַאמוצפיוא גונעג טינ ייז

 סָאװ ,זיא טסיירט עגיצנייא רעזנוא .ןעבעל ןעמירַא ןַא ןעכַאמ וצ ןעילימ

 -רעד טינ ךיז ןעשיווצ ּפָא ןעכַאמ ןוא ָאד ךָאװ עדעי ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק רימ

 עסיורג ןייק ןעלהָאצ טינ ןענעק רימ .,תוריכש ערעזנוא ןעדיינש וצ ןעזָאל

 םוצ ןוא .רימ ןעלהָאצ ךָאו ַא (טנעס ףניפ) ?עקינ ַא .סויד עכילטנעכעוו

 יד יו לענש ױזַא ."רעטרַאשט , םעד ןעמענוצ זנוא ייב רהיא טמוק ףוס

 ןעלָאז רימ זַא ,ןעּפַאטסּפָא זנוא ייז ןעלעוו ,ןעסיוורעד ךיז ןעלעוו סעסָאב

 ,ןעלמאזרַאפ ךיז ןענעק טינ

 ףיורַא רעכַאמ ?לעטניױּפ , יד ןעטייווצ ן'כָאנ רענייא ןענייז םהיא ךָאנ

 ןוא ןעדייל ןופ רעדליב ןעלהָאמ ןעמונענ ןעבָאה ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא

 -עג ןעבָאה ערעדנא ,זנוא ףיוא טרעזייבענ ךיז ןעבָאה ענינייא .,טייקמערָא

 ,טכעלש רהעז טלהיפעג ךיז ןעבָאה ,עטייל עטימָאק יד ,רימ .םימחר ןעטעב

 ךיא בָאה ,רעטייברַא עמירַא ענעקָארשעגרעביא יד ןעגיהורַאב וצ םוא ןוא

 ,רעטרַאשט םעד ןעמענקעװַא טינ טנייה ךָאנ ןעלעוו רימ זַא ,טרעלקרע ייז

 ,טייל ןָאינוי ע'תמא ןערעוו וצ טייצ ןעבענ רעהירפַא ייז ןעלעוו רימ

 זנוא רַאפ טלָאװעג ןעבָאה ,רעטײברַא עכילקילנמוא יד ,רעבָא ןעדיא יד

 זיא זנוא .טדערעג ןוא טדערעג ןעבָאה ייז ןוא תורצ ערעייז ןעלהעצרעדסיוא

 -עגפיוא ךילדנע ךיז טָאה ענעלָאק ןיימס .ןעצרַאה ן'פיוא רעטיב ןערדָאװעג

 הירפ ןענרָאמ זומ רע ?ייוו ,םיהַא ןהענ זומ רע זא ,טרעלסרע ןוא ןעביוה

 .ןײרַא ּפַאש ןיא טיײברַא רעד וצ ןהענ

 ןופ ריט יד ףיוא ךַאמ ךיא .ךיור ַא ןעקיטש ןעמונעג טָאה לָאמַא טימ

 -- '} טנערב סע, .רעייפ רעסיורג ַא זיא סע זַא ,העז ךיא ןוא גנַאנסױרַא

 -ַאר ךיז ןעפיול ריִמָאְל  :םהיא וצ ךיא ןוא ,רימ וצ ענעלָאק ןיימ טיירש

 ךס ַא ,ּפערט יד וצ ךיז ןעזָאל ןוא לָאה ןופ סיורא ןעהעג רימ "1! ןעוועט

 עננוי ןעהעטש ּפערט יד ףיוא ןעטימ ןיא ָאד רעבָא ,ךיז ןעּפוטש ןעשנעמ

 .ןהעג טינ םענייק ןעזָאל ןוא זנוא וצ רעטכיזעג יד טימ ןעטידנַאב
 סָאװ סעֶלַא רעהַא ךיילג טינ ןוא סטעקַאּפ ערעייא סיוא טגידייל ---

 -נַאמָאק -- ! ןהעגרעטנורַא טינ ךייא רימ ןעזָאל טינ ַא ,טרָאד טָאה רהיא

 ןעמ .ןעפלעה טנעקענ טינ ךיז ןעבָאה רימ ןוא .ייז ןופ רענייא טעוועד

 ןעמעלַא ייב ךילניישרהַאו ןוא ,טגידיילענסיוא סענעשעק עניימ רימ ייב טָאה

 ,ןַאמ עטימָאק ןעטייווצ ןיימ טימ ןעמאזוצ ןעטלַאהעג ךיז בָאה ךיא .זנוא ןופ

 .סאנ ןיא סיורא םיוס קערש סיורג ןיא רימ ןענייז יוזא ןוא ,ןַאמרעּפוק ,רב
 טינ טכירַאב ןייק לָאמנייק בָאה ךיא זַא ,ןייז חדומ טציא ךיז זומ ךיא

 ,רעכַאמ "לעטנױּפ , יד ןענעוו ןעטפַאשקרעוװעג יד ןופ גניטימ םייב ןעבעגענּפָא

 "לעטניוּפ , עמירָא יד ייב ןעמענוצ וצ טאהענ טינ ץרַאח ןייק טושּפ בָאה ךיא
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 סָאװ ,רעטרַאשט ןעטלַא םעד ...ןעבעל ןיא טסיירט עניצנייא רעייז רעכַאמ
 וצ רָאנ ןעבענעגסיורַא רעהירפ רהָאי ניצנַאװצ טימ טָאה ןעטפַאשקרעװעג יד

 ןירַא עקַאט ייז ןענייז רעטעּפש ןערהַאי טימ טשרע .רעטיײברַא ערעדנַא

 .ןָאינוי רעטנעקרענא רעד ןיא

 עשינַארט ןוא עשימָאק ענעדישרַאפ ןענעוו ךיז ךיא ןָאמרעד טּפָא רחעז

 ןוא עכילטע עטצעל יד רַאפ טכַאמענכרוד בָאה ךיא עכלעוו ,ןעגנוריסַאּפ

 ,לָאמ ןעדעי רעבָא ,גנונעװַאב רעטייברַא רעשידיא רעד ןיא רחֶאי ניצרעפ

 ,רעכַאמ "לעטנױּפ , יד ןופ גניטימ רענעי ףױרַא טמיווש ןורכז ןיימ ןיא ןעוו

 .בייפ ן'רעביא רעבירַא רימ רעדיוש ַא טהעג
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 ןעועג ךאפ טריוש םייב זיא המחלמ-טלעוו רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 וצ .ןעטַאדלָאס יד רַאפ רעדמעה ךס ַא טכַאמענ טָאה ןעמ .טייברַא ךס א

 -ַאנרַא קרַאטש ןעוועג ןָאינוי רעכַאמ טריוש יד קרָאי וינ ןיא זיא טייצ רענעי

 טצעי .תוריכש ערעכעה טפמעקעגסיוא ןַאד ןעבָאה רעטיײברַא יד ןוא טריזינ

 עניילק יד ןיא טריצירבַאפ אקירעמַא רַאפ רעדמעה ?הָאצ עטסערג יד ןערעוו

 .ךאלטדעטש

 -רַאפ ן'טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג רעמיא זיא ןָאינוי רעכַאמ רעדמעה יד
 -רָאוו טנעמרַאנ דעטיינוי , יד טימ רעהירפ .רעטײברַא רעדיינש יד ןופ דנַאב

 ."ןָאינוי סרעקרָאװ גנידָאלק דעטײמַאנלַאמַא , רעד טימ סנעטצעל ןוא "סרעק

 ,1913 ןיא רעטיײברַא רעדיינש רעקרָאי וינ יד ןופ לודגה קיירטס רעד

 ןעמ טָאה ,ןעלטיּפאק עגידרעהירפ יד ןיא טלהעצרעד ןיוש בָאה ךיא יו

 יד ןעריזינַאנרַא וצ טננערטשעננא ךיז קירוצ רהָאי 80 רעביא טימ ךָאנ

 -נייַא טינ לָאמנייק ןערהָאי עליפ יד ןיא ךיז טָאה סָאד .רעטײברַא רעדיינש

 ןעדעי .ןָאינוי רעדיינש ַא ןעריזינַאנרָא ןעמ טנעלפ טרָאד ןוא ָאד .ןעבענעג
 לארענעשזד , א ןעפור ןָאינוי רעדיינש יד טנעלפ ןָאזיס-ןערב ןופ גנַאפנָא

 ןערעוו טגעלפ ןָאזיס ן'כָאנ ןוא ,רעּפעש עסיוועג ןעלטעס טנעלפ ,"קיירטס
 לַארענעשזד , ַא ןעפור רעדיוו ןעמ טנעלפ ןָאזיס םעיינ םייב .ןָאינוי סיוא

 יד ןעבָאה רעבָא ךאז עטונ ןייא .ןעטַאטלוזער עבלעז יד טימ "קיירטס

 טָאה קירוצ ןערהָאי טימ ךָאנ : ןָאטענפױא עי סנָאינוי רעדיינש עגילַאמַא
 ,ךַאפ ןופ ןענייווצ עסיוועג ןיא טײברַא ךָאו טרהיפעגנייַא ןָאינוי רעדיינש יד
 עלַא ןיא ןעוועג טינ רעבָא זיא סָאד .טיײברַא קיטש רעדָא ליצ טָאטשנָא
 םנייל ערעדנַא ןוא סעקזייח רעדניק ,ןעטסעוו ,ןעזיוה ייב .טײברַא סנייל
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 ןענייז רעבָא ראפרעד .קיטש ןופ טייבראעגנ רעטייוו טייצ עצנַאנ יד ןעמ טָאה

 -ָאלק ןעוועג ךַאפ רעדיינש ןופ ןעננוליײטּפָא עלַא ןיא תוריכש רעטיײברַא יד

 טעמכ ןעװועג זיא רעּפעש יד ןיא רעדיינש יד ןופ גנולדנאהאב יד .,ענידעג

 ייז זַא ,ןעירשענ נידנעטש ןעבָאה רעטײברַא רעדיינש יד .עכילשנעממוא ןַא |

 .ןעכַאמ טינ ןעבעל ןייק ןענעק
 ןעבָאה סָאו ,רעטייברא רעדיינש יד ןופ ענַאל יד ןעוועג זיא טכעלש

 ענַאל יד ןעוועג זיא רענרע ךָאנ רעבָא ,רעּפעש עניילק יד ןיא טייבראעג

 ,ןעקירבַאפ רעדיילק עסיורג יד ןיא טפַאלקשענ ןעבָאה סָאװ ,רעטייברַא יד ןופ

 -רַא טנעזיוט ַא זיב טרעדנוה ףניפ ןופ טניטפעשַאב ןעוועג ןענייז סע ואוו

 טנייה .עניילק ךילקערש ןעווענ ןענייז תוריכש יד .,ּפאש ןייא ןיא רעטייב

 טנעו יד ףיוא ןענעלפ ןעטנַאקירבַאֿפ עקסרענָאילימ יד סָאװ ,ןעצעזעג ידו

 ,ןעטלַאהוצסיוא טינ ןעוועגנ טושּפ ןענייז ,ןעּפעלקסיוא רעּפעש ערעייז ןופ

 ןעגנולמַאזרַאפ יד ייב ןענעלפ סלַאקָאל רעדיינש יד ןופ ןעטַאנעלעד יד

 רעד ןעגעוװו ןעטַארַאב ךיז ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ

 זַא ,ןהעזענ ןעבָאה ייז ןעוו .רעטייברא רעדיינש יד ןופ ענַאל רענירעיורט

 ערַאברעדנואװ עכלעזַא טריפעגכרוד 1910 ןיא ןוא 1909 ןיא טָאה ןעמ
 ערעדנַא ןוא רָאפ ,קואלק ,טסייו םסידייל רעד ןיא סקיירטס ?ארענעג

 ןָאט סָאװטע ןהעז לָאז ןעמ זַא ,ןערעדָאפ ןעמונענ ייז ןעבָאה ,ןעירטסודניא

 .1911 ,ראונאי ןיא ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .ייז ראפ ךיוא

 ןעדירפוצ ןעוועג טינ ךיוא רעדיינש יד ןענייז ,טנָאזעג רעהירפ ןיוש יו

 ,(.וו .ג .י) "סרעקרָאװ טנעמרַאנ דעטיינוי , יד ,לַאנָאשענרעטניא רעייז טימ
 -נָא עטסנרע ענייק ןעכַאמ טלָאװעג טינ ,גנוניימ רעייז טול ,טָאה עכלעוו

 + רעקרָאי וינ יד .עירטסודניא רעדיינש יד ןעריזינַאנרָא וצ ןעננוננערטש

 רהָאי ןיא ךָאנ ןעבָאה ייז ,טהורעג טינ רעבָא ןעבָאה רעטײברַא רעדיינש
 -סיױרַא ,ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ ףליה רעד טיפ ,7

 -ָארב , יד ,ןָאינוי לַאקָאל רעקרָאי וינ יד .סקיירטס ּפַאש עסיורג ןעפורעג

 עסיורג ַא קיירטס ןיא ןעמונענרעטנורַא ןַאד טָאה ,"סרָאלייט ווֶא דוחרעד

 סָאװ ,רעּפעש לעבייל ענינייא ןענופעג ךיז ןעבָאה ייז ןעשיווצ .רעּפעש להָאצ

 "סרעקרָאװ טנעמרַאנ דעטייני , יד טימ רעהירפ טלעטעסענ טאהעגנ ןעבָאה

 רעטיײברַא רעדיינש יד ?ייוו רַאפרעד ןוא .סטנעמירנַא טאהעג ןעבָאה ןוא

 לעבייל ןָאיני עטלעטעסעג רַאּפ יד קיירטס ןיא ןעמונעגרעטנורַא ןעבָאה

 ףמאק ןעטימ ןיא רעדיינש עדנעקיירטס עטנעזיוט עלַא יד ןעמ טָאה ,רעּפעש

 רענעי ןזיא ךָאד .?סרעקרָאװ טנעמראנ דעטיינוי , יד ןופ ןעפרָאװענסױרַא

 רעד בילוצ רעבָא ,רעּפעש עליפ ןיא ןערָאװענ ןענואוועג גנַאפנָא ןיא קיירטס

 -יינש יד רעטעּפש ןעבָאה "סרעקרָאוװ טנעמרַאנ דעטיינוי , יד ןופ גנורעטש
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 -קרעוװעג עשידיא עטנינייאראפ יד .ןעראלרַאפ קירוצ ץלא רעטייברא רעד

 ןוא ןעטנַאקירבַאפ רעדיילק יד ןענענ ייס ,ףמַאק םענעי ןיא זיא ןעטפַאש
 ןענַאטשעג ,"םרעקרָאװ טנעמראנ דעטייני, עוויטאװרעסנַאק יד ןעגעג ייס

 .ףוס ן'זיב רעטייברַא רעדיינש יד טימ

 -יזָאּפָא ןַא טעדנירנעג ןַאד ןעבָאה "סרעקרָאװ טנעמראג דעטיינוי , יד

 -עוו ,"סרָאליײט ווֶא דוחרעדָארב , רענעסָאלשענסיױא רעד ןענענ ןָאינוי סנָאיצ

 עכלעו ,ןהָאק ןוא קאינשיוו .ג ןעוועג ןענייז סע רעריפ סעמ

 ןענָארקעג ןעבָאה ייז ,ןָאינוי רעדיינש עטונ ךילמיצ ַא טריזינַאנרַא ןעבָאה

 -עדניא יד .ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ עציטש עלופ יד

 טַאהעג םורַא טייצ א ןיא ךיוא ךיז טָאה סרָאליײיט ווא דוחרעדַָארב טנעדנעּפ

 -לעו ,רעטַאק ַא ,טייהוו ירעה ןעסיוועג א םענייא טימ ןעדנוברַאפ

 -רַאנ דעטיינוי, יד ןופ ראטערקעס רעד ןעווענ טייצ עסיוועג ַא זיא רעכ

 ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ",אקירעמַא ווא סרעקרָאװ טנעמ

 -ָארב , יד טָאה יז ןוא טייהוו ירעה וצ טַָאהעג טינ יורטוצ ןייק רעבָא טָאה

 זא ,וצרעד טרהיפעג טָאה סָאד .ןעסַאלשעגסיױא ןאד "סרָאליײט ווא דוהרעד

 .ןערעוו טכַאװשענּפָא לָאז ןאינוי עזיד

 ענעסָאלשעגנסיױא יד טָאה ,1908 רהֶאי ןיא ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 טנעמראנ דעטייני, יד טימ טכאמעג םולש ?סרָאלייט ווֶא דוחרעדָארב,

 ,רעדיינש קער ןופ לַאקָאל א טריזינַאנרָא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,?סרעקרָאוו

 ,לעבייל ןאינוי ן'טימ קער טיײברַאעגנ ןעבָאה סָאװ

 -ענעג ַא ןעכָארבעגסיױא רעדיוו קרָאי וינ ןיא טָאה 1910 רעבָאטקָא ןיא
 -ייט ווא דוחרעדָארב , יד ןופ רעדילנטימ ,רעדיינש קער יד ןופ קיירטס לַאר

 ךָאו א ןעדנוטש 53 ןעוועג זיא גנורעדָאפ טּפיױוה יד ,קרָאי וינ ןופ ?םרָאל

 טימ טלעטעסענ רעדיוו טָאה ןעמ ןוא גנַאל ןעמונעג טינ טָאה סע .טיײברַא
 יד .ןעבילבעג טינ רכז ןייק גיז םעד ןופ זיא רעבָא דלַאב .רעּפעש 0
 טונ ןעוועג טינ ןענייז רעדיינש יד סָאװ ,ןעוועג זיא םעד ןופ עכַאזרוא
 ,טריזינַאגרָא

 טקיירטסעג ָאנַאקיש ןיא ןעבָאה 1911 גנַאפנָא ןיא ןוא 1910 עדנע
 יד ךיז ןעבָאה קיירטס םענעי ןיא .רעטייברַא רעדיינש טנעזיוט גיצנַאװצ
 -נעס ר'ָאנַאקיש יד .טשימעג גינייוו ץנַאנ "סרעקרָאװ טנעמרַאנ דעטיינוי,
 עצנַאנ יד ןוא "גיל ןָאינוי דיירט סנעמיוו, יד ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ לארט
 .קיירטס רעדיינש םענעי ןעפלָאהעג ןעבָאה גנונעװַאב רעטיײברַא ד'ַאגַאקיש
 םעד ןעפלעה טלָאװעג טינ ןעבָאה "סרעקרָאװ טנעמרַאג דעסיינוי , יד זיולב
 ,קיירטס

 סָאד ןוא ,1911 רהֶאי ןופ רַאונַאי ןיא טגידנעעג ךיז טָאה קיירטס רעד
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 רענפַאש טרַאה , עמריפ רעד טימ טנעמירנַא רעד ןעוועג זיא סניוועג עגיצנייא

 ךיז ןעדלעמ וצ טייצ געט ןהעצ טַאהעג ןעבָאה רעטייברא יד .,?סקרַאמ ןוא

 יד ןוא סעלעטש ערעייז ןענָארקעגקירוצ ןעבָאה עטסרהעמ יד .טייברַא רַאפ

 .רעּפעש יד ןיא רעטיײברַא יד ןעריזינַאגרָא ןעמונעג ךיילנ ךיז טָאה ןָאינוי

 קיירטס רעד יו ךיילג ,לַאקָאל רעדיינש ר'ָאנַאקיש ןופ גניטימ ןעטשרע םוצ

 טייצ רעד טימס .רעדילנטימ עיינ 14 ןעמוקענ ןענייז ,טגידנעעג ךיז טָאה

 ןעמונעג ךיז "סקרַאמ ןוא רענּפַאש,טרַאח, ןופ רעטײברַא יד ןעבָאה רעבָא

 .ןאינוי רעד ןָא ןעסילשנָא זייוונעסַאמ

 טלייטוצ ןעוועג ןענייז "סקרַאמ ןוא רענפאש ,טרַאה , ןופ רעטײברַא יד

 ןוא ןָאינוי ןופ עּפורג עטשימעג ַא ;עּפורג ןָאיני ַא : ןעסַאלק יירד ףיוא

 זײװכַאלסיב ,טייל ןָאינוי-טינ סיואכרוד ןופ עּפורג ַא ןוא ; טייל ןָאינוי-טינ

 ןעטָארטענכרוד 1915 ןוא 1912 ,1911 ןערהָאי יד ךרוד ןאינוי יד טָאה

 ןעסָאגעגנעמַאזוצ ןעסַאלק יירד יד ךיז ןעבָאה זייווכאלסיב .געוו ַא ךיז

 ןענעוו םוידוטש א טיול .עּפורנ ןָאינוי ַא ןערָאװעג ךילדנע ןענייז ייז זיב

 רעד רַאפ טכַאמענ טָאה טעמיא .ב סָאװ ,"סקרַאמ ןוא רענפאש ,טרַאה ,

 ןענייז ,1914 רהָאי ןיא קיטסיטַאטס רָאבייל ןופ ָארויב סטייטס דעטיינוי

 -ײברַא ןָאינוי טנעצָארּפ 77 ןופ רעגינייוו טינ ןעוועג גנולייטּפָא רעדעי ןיא

 יד ןופ ,טנעצָארּפ 94 טריזינָאינוי ןעװעג ןענייז סרעטַאק יד ןופ ;רעט

 .טנעצָארּפ 91--סרעקיימ-טואק יד ןופ ןוא טנעצָארּפ 96---סרעקיימ-טסעוו

 ןעוועג זיא ,144 ןוא 89 ,ןעלַאקָאל עטסערנ ייווצ יד ןופ רעדילנטימ ?הָאצ יד

 ,1914 רהָאי ןיא 0

 ל*6/ נא *

 ינ יד ןעבָאה ,1911/ רהָאי ןופ ,יַאפ טַאנָאפ ןיא

 ,איפלעדַאליפ ןיא ץנערעפנַאק .ַא ןעפורַאבנייא רעדיינש רעקרָאי
 טרָאד .דנַאל ןופ סלַאקָאל להָאצ עסיורג ַאןעטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז סע ואוו

 ןעצנַאג ן'רעביא ?יסנוָאק רעדיינש א ןעדנירג וצ ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא

 -נָאק רענעי ףיוא ןיא ןעטַאבעד עגיציה עליפ ךָאנ .עדענעק ןיא ןוא דנַאל

 זיב ןעהור טינ ןעלָאז סנָאינוי רעדיינש יד זַא ,ןערָאװעג ןעסָאלשַאב ןָאשנעוװ

 ןיא עירטסודניא רעצנַאג רעד ןופ רעטײברַא יד ןעריזינַאנרַא טינ ןעלעוו ייז

 עיצולָאזער א ןערָאװענ ןעמונעגנָא ךיוא זיא סע .דנַאל ןופ סרעטנעצ עלַא

 -רָאוװו טנעמרַאג דעטיינוי , יד ,ןָאינוי לַאנָאשענרעטניא רעייז ןערעדָאפוצפיוא

 ינַאנרַא עניהעפ נונענ ןעלעטשנָא ךיילנ לָאז יז זַא ,?אקירעמַא ווא סרעק

 רַאפ ןעטיירברָאפ ייז ןוא רעטײברַא רעדיינש עֶלַא ןענינייארַאפ וצ סרָאטאז

 .ףמַאק ןעסיורג ןעדנעמוק םעד
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 רעדיינש םעד טעדנירנעג טָאה עכלעוו ,ץנערעפנַאק רעיפלעדַאליפ יד

 ןעכילסריוורַאפ וצ סיוטש ןעגיטכיר ןעטשרע םעד ןעבעגעג טָאה ,"?יסנוָאק ,

 ניצפופ ןופ ףױלרַאפ ןיא ןעבָאה רעטײברַא רעדיינש יד ןעכלעוו וצ ,ליצ םעד

 רעטנעזיוט עגילדנחעצ יד ןעריזינַאגרָא וצ --- ךילמענ ,טבערטשעג טייצ רהֶאְי
 .ןאינוי רעטפאהרעיוד ,רעקרַאטש ַא ןיא רעטייברא רעדיינש

 ,ץענערעפנָאק רענעי ףיוא ןערָאװעג טלהעוורע זיא סָאװ ,עטימַָאק יד

 -ענעג יד ייב ןערעדָאפ וצ ןעסָאלשַאב ןוא גנוציז ַא ןעטלַאהענּפָא ךיילג טָאה

 -ַאב ןעלָאז ייז זַא ,/סרעקרָאװ טנעמראג דעטיינוי, יד ןופ עטמאאב לַאר

 .רעריינש רעקרָאי וינ יד ןופ רעזײנַאנרַא טּפיױה סלַא ןע'נייּפ סקַאמ ןעמיטש

 .ב ,"סרעקרָאװ טנעמרַאנ דעטיינוי , רעד ןופ רַאטערקעפ לארענעשזד רעד

 -רֶא טּפיוה ַא ןעמיטשַאב וצ טגיליװעגניא ךיילג טָאה ,רעשזדרַאל

 ווֶא דוחרעדָארב , יד ןופ עטימָאק ַא ןעוו רעבָא ,רעדיינש יד רַאפ רעזיינַאנ

 סלא ןיירא ךיוא זיא ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש רעד רעכלעוו ןיא ,"סרָאלייט

 ןעליוו רעדיינש יד זא ,טגָאזעג םהיא טָאה ,ןעטפַאשקרעוװענ יד ןופ רעטערטרַאפ

 "עג טינ רָאנ גנַאטנָא ןיא רע טָאה ,טייברַא רעד רַאפ ןע'נייּפ סקַאמ ןעכָאה

 .ייז רַאפ "רענָאיצולָאװער , וצ ןעוועג זיא ןייּפ ?ייוו ,םעד ןופ ןערעה טלָאװ

 ייווצ ןייז ןעלָאז סע זַא ,םעד ףיוא טגנינייאעג ךיז רימ ןעבָאה רעבָא םעדכָאנ
 -ייווש .ב ןוא ןיי פ ס ק א מ ,ןייּפמַאק םעד ןופ סרעזיײנַאגרָא טּפיוה

 ףיוא ןעטפערק עניטיונ עלא ןעהיצוצ טפראדעגנ ןעבָאה עדייב ייז .רעע צ

 ,ןײּפמַאק ןעצנַאנ םעד ןערהיפוצנָא

 טּפיוה יד ןעננולעג זיא סע זיב טייצ רהֲאֹי ַא רעביא ןעמונעג טָאה סע

 עניליוויירפ) סרעזיינַאגרָא ענירעביא ערעייז ןופ ףליה רעד טימ סרעזיײנַאגרָא
 ןופ רעטייברַא רעדיינש יד ןָאינוי רעד ןיא ןענירקוצניירַא (עטלהָאצַאב ןוא
 ,רעּפעש ערענעלק עֶלַא ןופ ןוא עסיורג רָאנ יד

 טנעכייצעגכיוא קרַאטש ךיז טָאה ןייּפמַאק סנָאיצַאזינַאגרָא םענעי ןיא
 ַא ןעועג זיא רעכלעוו ,רעטײברַא רעדינש ַא ,ןייטשדלָאנ קייֵא
 ןעוועג זיא ןײטשדלָאג .?סרָאליײט ווִא דוחרעדָארב , יד ןופ רעבמעמ רעגיטעט
 ,סעדער ענייז טימ .,רעטײברַא-ּפאש רעכַאפנייא ןא ,רענדער-סקלָאפ א
 וצ טייהנעבענרעביא ןוא טייקטסנרע ןייז ןעגייצסיורא רָאלק ןעגעלפ עכלעוו
 .ןָאינוי רעד וצ רעדיינש ןעסַאס ןעהיצוצ רע טגעלפ ,ךאז רעטייכרא רעד
 רע .,רעזײנַאנרָא ןָאינוי ַא סלַא ןערָאװעג טמיטשַאב רע זיא קיירטס ן'כָאנ
 .רעסנעק א ןופ ןעבראטשעגנ רע זיא 1922 ןיא .טסיכרַאנַא ןא ןעוועג זיא

 רעקרָאי וינ יד ןופ עסַאמ עסיורג ַא ןיוש זיא 1912 רעבמעווָאנ ןיא
 ןיא ןעוועג עירטסודניא רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא ןוא ןעכַאפ עלַא ןופ רעדיינש
 -אב יד .ןענניטימ ּפַאש ןעטלַאהעג ןעמ טָאה טכַאנ ןוא גָאט .ןָאינוי רעד
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 ןעועג ןאד זיא קיירטס לארענעג א ראפ רעטייברא יד ןעשיווצ גנורעטסייג

 ןאינוי יד טָאה טיירנענגוצ טוג ןעווענ ןיוש זיא סעֶלַא ןעו .סיורג רהעז

 להָאצ עסיורג ַא ןוא ,קיירטס לַארענעג ַא ןעגעוו גנומיטשּפָא ןִַא טרעדרָאעג

 ,קיירטס ַא רַאפ טמיטשענ ןעבָאה רעטיײברַא רעדיינש

 ףיוא טלעמַאזרַאפ ךיז רעדיינש עסַאמ עסיורג ַא טָאה טנעוװוַא םענעי

 -סיוא קרָאי וינ ןיא עדייבעג "?סטרעוורָאפ , רעד ןעגעקטנַא רעווקס סרעגטָאר

 רעד ןופ עטמַאַאב יד ןעוו .רעלהעצ-ןעמיטש יד ןופ טכירַאב םעד ןערעהוצ

 יד זַא ,םלוע ןעניּפעק-טנעזיוט םעד רַאפ טכַאמענ טנַאקַאב ןעבָאה ןָאינוי

 עסיורג יד טָאה ,קיירטס ַא רַאפ ןענייז רעטיײברַא רעדיינש טייהרהעמ עסיורג
 ,קרַאּפ רעטסעה ןוא רעווקס םעד טציילפרַאפ טָאה סָאװ ,רעטײברַא עסַאמ

 "!קיירטס !קיירטס, :יירשעג םעד גנורעטסיינַאב טימ טּפַאכענפױא

 וינ ןופ דייס טסיא רעצנַאג רעד רעביא ןעגנולקעגּפָא טָאה יירשעג רעד ןוא

 | .ענעצס עגידריווקרעמ א ןעוועג זיא סָאד .,קרָאי

 רעדָא ,קיירטס לַארענעג רעד ןערָאװעג טרעלקרע זיא םורַא ךָאװ ַא אי

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ יוװ ,"לודנה קיירטס , רעד

 ,1919 ,רעבמעצעד ןעט30 םעד

 סעטימָאק עטרעדנוה עטלהעוורע יד .,גָאט רענרַאמכ ַא ןעוועג זיא סע

 יד טלייטעג ןוא קרָאי וינ טדָאטש רעסיורג רעד רעביא ןעזָאלוצ ךיז ןעבָאה

 ןעמירַאװ ַא ןענופעג טָאה קיירטפ םוצ ףור רעד .סעיצַאמַאלקַארּפ עטיור

 רעטײברַא רעדיינש טנעזיוט טרעדנוה רעביא יד ןופ רעצרעה יד ןיא גנַאלקּפָא

 ערעדנַא ןוא עשיליוּפ ,עשינעילַאטיא ,עשידיא עלא .קראי וינ רעטיירג ןופ

 יד ןעזָאלרַאפ שנעמ ןייא יוװ ןעבָאה ,רענעמ ןוא ןעיורפ ,רעטייברא-רעדיינש

 עכלעוו ,רעצעלּפ סגנולמַאזרַאפ יד ןיא טרישרַאמענקעװַא ןעבָאה ןוא רעּפעש

 עסיוהג ַאזַא ןעמ טָאה ךילריטַאנ .ייז רַאפ ןעננודעג טָאה ןָאינוי רעדיינש יד

 להָאצ עטסערג יד רעבָא .נָאט ןייא ןיא ןעכיירג טנעקעג טינ רעּפעש עסאמ

 -רַאפ ןיא .געט ייווצ עטשרע יד ןיא רעטנורַא ןַאד ןענייז רעטייברַא דעדיינש

 טנידיילענסיוא קרָאי וינ ןופ רעּפעש רעדיינש עלַא ןענייז ךָאוו רעד ןופ ףיול

 .ןערָאװעג

 עגנַאל ייווצ טלעטשעגקעוװַא ןעמ טָאה "סטרעוורָאפ , ןופ עיצקַאדער ןיא

 טיילרעשט עלַא ,רעצעלּפ סגנולמַאזרַאפ יד ןופ טיילרעשט עַּלַא ואוו ,ןעשיט

 "יירטס יד ןופ סנַאינוי עלַאקָאל 28 ַא ןופ עטמַאַאב עֶלַא ,סעטימָאק יד ןֹופ

 רעד טימ ןעמַאזוצ טצעזעגסיוא ןעסעזענ ןענייז רעטייברַא רעדיינש עדנעק

 -ייארשפ יד ןופ רַאטערקעס ן'טימ ,קיירטס ןופ עטימָאק סערּפ רעלעיציפָא



 201 אקירעמַא ןוא סנָאונוי עשודיא

 ןופ סיינ יד ןעבירשעג טָאה ןעמ ןוא שארב ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינ

 ,סנייל טעקיּפ יד ןענעוו תעל-תעמ ןעטצעל ןופ ןעגנוריסַאּפ עלַא ,קיירטס

 -ייבראטימ יד .קיירטס ןענעוו ץלא -- ,סטנעמלעטעס ,ןעטסערַא יד ןעגעוו

 "סטרעוורָאפ , רעד ןוא טריטקַאדער סעֶלַא ןענָאה "סטרעוורָאפ , ןופ רעט

 ניסיירד ןוא טרעדנוה ןופ ןַאנרָא קיירטס ַא ןיא ןערָאװעג טלעדנאוװראפ זיא

 -ָאיצַאנ עֶלַא ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ ,רעטײברַא רעדיינש עדנעפמעק טנעזיוט

 עכלעוו ,עטימָאק סערּפ עלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא םעד רעסיוא .ןעטעטילַאנ

 .דנַאל ןופ ןעננוטייצ עֶלַא וצ קיירטס ןופ סיינ יד ןעבענסיורא טנעלפ

 יו ןערָאװעג טלייטרַאפ זיא קיירטפ ןעניזיר םעד ןופ עיצַארטסיניפדַא יד

 עטימָאק גנולמאז עציטש ,עטימָאק עיצַאמרָאפניא ,עטימָאק טעקיּפ : טנלָאפ

 ,עטימָאק רענדער ןוא

 עטגינייארַאפ יד ןופ סיפֶא ןיא ןיא קיירטס ןופ גָאט ןעטייווצ ן'פיוא

 ליסנואק טלירטסיד ןופ רַאטערקעס רעד ןעמוקעג ןעטפאשקרעוועג עשידיא

 ייב רעטייברא רעדינש א ,רענווַא? .ה ,סנאינוי רעדיינש עלַא ןופ

 ןענייז ךָאד ,רעטמאאב רעניהעפ ַא רהעז ןעוועג זיא רע .סטעקעשזד-רעדניק

 ראפרעד רָאנ ,טרעטסיינאב ןעווענ טינ םהיא ןופ רעטיײברַא רעדיינש יד

 טנעמראג דעטיינוי יד ןופ םענייא רַאפ טנעכערעגנ םהיא ןעבָאה ייז סָאװ

 ביל טינ ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןאינוי לאנָאשענרעטניא רעייז ןופ ,?סרעקראוו
 -ךעד ןייוװלייט ןוא וויטַאװרעסנָאק ןענייז ייז סָאװ רַאפרעד זייוולייט ,טַאהעג
 ןופ עטמַאַאב עטסיימ יד יו ױזַא זַא ,טקנעדעגנ ןעבָאה רעדיינש יד סָאװ רַאפ
 ןערעמיק ,(םרעדיינשוצ) סרעטַאק ןענייז ?סרעקרָאװ טנעמרַאנ דעטיינוי, יד
 טנעדיזערּפ רעד ,רעדיינש יד ןופ ןעסערעטניא יד רַאפ טינ רעבירעד ךיז ייז

 ןײלַא יא ,טרעקיר םָא ט ,"סרעקרָאװ טנעמרַאג דעטיינוי, יד ןופ
 יד ןופ רַאטערקעפ לַארענעזשד רעד .,לַאקָאל ד'ָאנַאקיש ַא ןופ רעטַאק ַא
 רערעטלע ןַא ,רעשזדרַאל ינרַא ב ,"סרעקרָאוװו טנעמרַאג דעטיינוי,
 .רעדיינשוצ רעדמעה ַא דיירט םייב ךיוא זיא ,שנעמ רעטבעלענּפָא ןיוש

 עלַא ןופ ליסנואק טקירטסיד רעקראי וינ ןופ רַאטערקעפ רעד ,רענווַאל
 ,ןעטפאשקרעווענ יד וצ ןעבעגעגרעביא טָאה ,סלַאקָאל סרעקרָאוװ םנעמרַאג
 סע בָאה רַאטערקעס םלַא ךיא ןוא ,סעטימָאק 4 עזיד ןערהיפנָא ןעלָאז ייז זַא
 טּפיוה םייב טנערפעגנָא םעד ןענעוו בָאה ךיא .ןעמונענרעביא םהיא ייב
 טנַאזעג רימ טָאה רע ןוא ,ןע'נייּפ סקַאמ ייב ,קיירטס םענעי ןופ רערהיפ
 : ןושלה הזב

 וד ,ןעטפאשקרעוועג עטנינייארַאפ יד ןופ רַאטערקעס ,עקרעדורג ,וד
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 טרהיפענ ןעבָאה ןעטפַאשקרעוװעג יד ןופ ןעטַאגעלעד עֶלַא יו ןהעזעג טסָאה

 רעד ןעווענ זיא רעכלעוו ,1909 ןופ קיירטס רעכַאמ טסייוו סידייל ןעצנַאנ םעד

 -קוָאלק יד יו ןהעזעג טסָאה וד ; סקיירטס עשידיא עסיורגנ יד ןופ רעטשרע

 ןעטַאנעלעד יד ןוא 1910 ןיא קיירטס ןעניזיר רעייז טַאהענ ןעבָאה רעכַאמ

 .ןעמונעג לייטנא ןעטסערג םעד ןעטרָאד ןעבָאה ןעטפַאשקרעוװעג יד ןופ

 ןעסיורג םעד טרהיפענ ןעבָאה ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ ןעטַאגעלעד ערעייא

 ַא ןעפאש ןעטפַאשקרעוװעג יד ןעזומ דניצַא ןוא 1912 ןיא קיירטס רעירָאפ

 .רעדיינש רענעמ טנעזיוט 280 יד ןופ דנַאברַאפ-ןעזיר ַא ןוא ןאינוי-ןעזיר

 גנוציז ַא טַאהעג טָאה ןעטפַאשקרעוװעג יד ןופ עטימָאק וויטוקעזקע יד

 ןופ ןעראוועג ןעמונעגרעביא זיא סעטימָאק 4 יד ןופ גנורהיּפנֶא יד ןוא

 ,ןעטפַאשקרעוועג יד

 ןעמַאזוצ ,עטימָאק טיפענעב קיירטס יד ןוא עטימָאק טנעמעלעטעפ יד

 ןופ ןעראוועג טעטלַאװרַאפ ןענייז ,עטימָאק קיירטס לארענעג רעד טיט

 טּפױה יד טימ ןעמַאזצ ,סנָאינוי עדנעקיירטס עלַא ןופ רעטערטרַאפ

 ."סרעקרָאװ טנעמרַאנ דעטיינוי , יד ןופ עטמַאַאב

 קיירטס רעדיינש ןעגיזיר םענעי ןיא זַא ,ןעקרעמַאב ךיילג ָאד ?יוװ ךיא

 סע ןוא ,ןעשנעמ טרעדנוה עכילטע ענייש א גיטעט ןעוועג ןענייז 1918 ןופ

 וצ םענייא ןעדעי טייקכילנעמ ןייק טינ בָאה ךיא זא ,ךילדנעטשרַאפ זיא

 .ןענָאמרעד

 -כרוד זיא קרָאי וינ רעטיירג ןופ םלוע ןעסיורג ןופ עיטַאּפמיס יד

 .רעטייברא יד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג סיוא

 ןוא ערענעלק ,סקיירטס רעדיינש יײלרעלַא ןהעזעג ןיוש טָאה קרָאי וינ

 ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,רענעי יװ קיירטס ןימ ַאזַא רעבָא ; ערעסערג

 טָאה ,עירטסודניא רעדיינש רעצנַאנ רעד ןופ ןעננולײטּפָא עלא טניליײטַאב

 .ןהעזענ טינ לָאמנייק קרָאי וינ

 ןעניפעג עכלעוו ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ןעוועג ןענייז סרעקיירטס יד

 ןַאד ,ןעדיא ןעוועג ןענייז רעקיירטס להָאצ עטסערג יד .קרָאי וינ ןיא רָאנ ךיז

 -העב ,ןעשטייד ,ןעקַאילָאּפ ,ןעסור ,רעניווטיל ,רענעילַאטיא ןעמוקענ ןענייז

 -ירעמַא ןוא רעדנעלגנע ,ןעזיױצנַארפ ,ןעקרעט ,ןעכירג ,ןערַאגנוא ,עשימ

 ,רענַאק
 קירבַאפ רעדיינש עסיורג ַא ןעמענרעטנורא טגעלפ ןעמ ןעוו לָאמ ןעדעי

 .סענעצס עגידריווקרעמ ןעליּפשּפָא ךיז ןענעלפ

 עטסערג יד ןופ םענייא ןעמענוצרעטנורַא ןעגנולעג ןילקורב ןיא זיא טָא

 ןעבָאה ּפַאש םעד ןיא .עמריפ רעסיורג רעטסואווַאב ַא ןופ רעּפעש דייטניא

 -ַאנ ערעדנַא ןופ רעטײברַא רעסיוא ,רענעילַאטיא טרעדנוה ריפ טיײברַאעג
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 ייז ןעוו ,דַארַאּפ סיורג טימ טכַארבעג רעטיײברַא יד טָאה ןעֿמ .ןענָאיצ

 -יירטס יד ןופ רענייא זיא ,ןיירַא לָאה ןעסיורג ןיא טרישרַאמענניײרַא ןעבָאה

 -סיוא שינעילַאטיא ןיא טָאה ןוא םרָאפטַאלּפ ן'פיוא ןעגנורּפשעגפיורַא סרעק

 סָאװ ,רע טקנַאדַאב ּפַאש ןייז ןופ רעטיײברַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא זַא ,ןעירשעג

 טייצ גנַאל ןיוש זיא סע ל?ייוו ,קיירטס ןיא ןעמונעגרעטנורַא ייז טָאה ןעמ

 ןענעק ייז סָאװ טימ ,םלוע םעד טנערפ רענדער רעד ןוא ,ןָאט וצ סָאד ןעוועג

 ןיא זַא ,רענעילַאטיא רעטייוצ ַא סיוא טיירש רעפטנע סלַא .ןעקנַאדּפָא
 גנידָאלק רעטסואוַאב א ןופ ּפאש רערעסערג א ךָאנ ןַארַאפ זיא ןילקורב

 .רעהַא ןעגנערב ךיוא ןעמ ןעפרַאד ייז ;ךָאנ טייברא ןעמ ואוו ,עמריפ

 ןוא ,ןעכַארּפש עֶלַא ןיא ןעיירשסיוא ןעמיטש ךיילנ ןעמ טרעה ,"טיירלַא,

 ,ץַאלּפ םוצ טרישרַאמ ןעמ ןוא ןעהייר ןיא ךיז טרימרָאפ םלוע רעד

 ןוא ייצילַאּפ טימ טרענַאלַאב ןיוש זיא רעכלעוו ,ּפַאש םוצ גידנעמוקוצ

 ַא יוװ טייצ ליפ ןעמונענ טינ טָאה סע .ּפָא ךיז ןעמ טלעטש ,סוויטקעטעד

 ןעבינ ןוא רעטנורַא ןעמוק ירָאטקעּפ רעד ןופ רעטיײברַא יד ןופ םיחילש רָאַּפ

 ,יעּמ יד ןענירק טעוװ ןעמ יו לענש ױזַא ,נָאטימ ךָאנ זַא ,טכירַאב ַא ּפֶא

 .קיירטס ןיא ןָא ךיז ןעסילש ןוא רעטנורא עֶלַא ןעמוק

 גנידָאלק רעסיורג רעד ןופ סטנעדנעטניארעּפוס ןוא םיטַאבעלַאב יד

 ,ןענייז ייז עכלעוו טימ ,רעטייברַא ערעייז זַא ,טקעמשרעד ןעבָאה עמריפ

 רעטיײברַא יד ןעפורראפ טיילרָאפ יד .ייז ןעזָאלראפ ,רעכיז ןעוועג ,ךיז טכאד

 ךיז טלעטש עמריפ רעד ןופ רענייא ןוא נניטימ ַא וצ ּפַאש ןיא לענש ףיוא

 גידנעלעהצרעד ,רעטייברַא יד וצ עדער עסיז ַא טלַאה ןוא שיט ַא ףיוא ףױרַא
 רהיא טליוו סָאװ , .רעטײברַא ערעייז וצ ןעוועגנ רעמיא ןענייז ייז טוג יו ייז

 ןעבינ ריס ? ןעדנוטש עצרוק , --- .סָאב רעד ּפָא ךיז טפור --- ?? דניצַא

 ןעראוועג זיא ּפַאש ןיא ."ךיילנ סע טנירק רהיא ? סעשזדייוו ערעסעכ .ךייא

 ּפִא ךיז טפור לָאמא טימ .סמעטָא יד ןעטלאהעננייא ןעבָאה עלא ,ליטש

 : טרעפטנע סָאב רעד .,"ַאנָאינוי ַאטנָאװ ימ , : שינעילַאטיא ןיא עמיטש ַא

 ,טגנַאלרַאפ רהיא סָאװ סעֶלַא ךייא בינ ךיא זַא ,ןָאינוי יד רהיא טפרַאד סָאװ,
 רעטײברַא רעשינעילַאטיא רעבלעז רעד טרעפטנע ?? ןעטײברַא טביילב יבא

 טיא ,אטאנעלעד דניקָאװ יד יס ,גניטירעווע סא וויג וי ףיא, ; ןושלח חוב
 ןוא ןָאינוי רעד ןיא ןעננַאנעג טינ ךָאנ זיא סָאב רעד .?ַאטיַארלַא יב יליוו
 .קיירטס ןיא רעטנורַא ןַאמ ןייא יו עלַא ןענייז רעטײברַא יד

 | ,רעטנורַא רעּפעש עלַא ןענייז ױזַא

 -ץלפ סרעקיירטס יד עכלעוו ,סעיצַארטסנַאמעד עטרעטסיינַאב יד טנייה
 ! ךילגעט-נָאט ןעכַאמ ןעג
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 ןופ ףוד רעד ןערָאװענ םיוקמ תמאב זיא ףמאק ןעדנעצנעלג םענעי ןיא

 ; טעָאּפ-רעטייברַא ןעסיורג םעד

 טכַאװעגפיוא ,טײברַא רעד ןַאמ,
 ,טכַאמ ענייד ענעקרע ןוא
 ליטש ןעהעטש רעדער עלַא
 .?ליוו סע רָאנ םרַא רעקרַאטש ןייד ןעוו

 רעד ףיוא .סיורג רהעז ןעוועג זיא סרעקיירטס יד ןעשיווצ טיונ יד

 טשרע רעצעלּפ-סננולמאזראפ יד ןיא ןעמ טָאה קיירטס ןופ ךָאו רעטייווצ

 -רא רעדיינש ןעפאמ עסיורג יד ןופ עגאל רע'תמא רעד טימ ךיז טנאקאב

 טָאה סע טייקמירא ןא ראפ סאוו ,ןהעזרעד ןעמ טָאה ןאד ןוא ,רעטייב

 בלַאה ַא טעמכ טעדײלקַאב ןעבָאה עכלעוו ,רעטײברַא יד ןעשיווצ טשרעהעג

 ןופ ךָאו רעטייווצ רעד ףיוא ןעבָאה סרעקיירטס יד ןופ עליפ .,אקירעמא

 רעקיירטס עליפ ןעבָאה וצרעד .ןעסע וצ סָאװ טאהעג טינ ןיוש קיירטס

 טינ ןעבָאה ייז ?ייוו ,סדרָאלדנעל יד ןופ "ךאלטעצ-ףומ , ןעגָארקעג ךָאנ

 ,טלעג-חריד ןעלָאצַאב וצ סָאװ טימ טאהעג

 -טסיד דיַאס-טסיא יד ןוא ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד

 ,סעטימָאק טריזינַאגרָא ןעבָאה ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ ןעטקיר

 סעיצאזינאגרא רעטייברא ערעדנא עלא ןעגיוצענוצ ךיוא טָאה ןעמ עכלעוו וצ

 עייר א טנעפעעג ךיילג טָאה ןעמ .סרעקריאװ-טנעמלטעס ענעדישראפ ןוא

 -לָאמ עיירפ ןעמוקַאב גָאט ןעדעי ןעבָאה סרעקיירטס יד וואו ,ןעכיק עיירפ

 .ןעטייצ

 עטנינייאראפ יד --- גנוגעוואב רעטייברא רעד ןופ ןעגנולײטּפָא עלַא

 "גניר רעטיײברַא , רעד ,יײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ,ןעטפַאשקרעוועג עשידיא

 -ַאגרָא שלַא וצ ףורפיוא ןַא טכילטנעפערַאפ ןעבָאה "סטרעוװרָאפ , רעד ןוא

 .קיירטס רעדיינש םעד ןעציטש ןעלָאז ייז זַא ,סעיצַאזינ

 ןאד ןעבָאה רעטייברא רעדיינש עדנעקיירטס יד ראפ ןעכיק עיירפ יד

 ,ייטראּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ ןעטקירטסיד דיַאס-טסיא יד טרהיפעגנָא

 -טלעג ןופ ןעננולמאז יד ןיא ןעפלָאהענ ליפ ןעבָאה רעדילנטימ סעמעוו

 -ייא .סעיצאזינַאגרָא עכילטפַאשלעזענ ןוא רעטייברא עלא ןעשיווצ עציטש

 סיאול ןעוועג ןאד זיא עיציזאנאנרא ,ּפ .ס רעזיד ןופ רעוט-טּפיױוה יד ןופ רענ

 | .רעפייש
 רעסיוא ."סטרעוװרָאפ , רעד טָאה קיירטס םעד ןעפלאהעג ליפ רהעז

 ןַאנרָאףמַאק רעלעיציפָא רעד ןעװעג זיא רע סָאװ ,םעד

 רענעגייא ןַײז ןופ ךיוא ךָאנ ?סטרעוורָאפ, רעד טָאה ,סרעקיירטס יד ןופ



 299 אקירעמַא ןיא סנַאונווי עשודוא

 רעד .ראלָאד רעדנעזױט עליפ טימ קיירטס םעד טציטשענ עסַאק

 ןיא קנאב דעטיימאנלאמא רעד ןופ רעשזדענעמ ןוא טנעדיזערּפ רעגיטציא

 ןופ רעשזדענעמ רעד ןעװעג טלָאמעד זיא ד ? עה ףלָאד ַא ,קרָאי וינ

 טַאהט ןוא טַָאר טימ ןעפלָאהענסיורא ךס א טָאה רע ןוא "סטרעוורָאפ,

 .עטימָאק-קיירטס רעד

 יד ןעוו ,סטנעּפ ינ ןיא יִאֹב לוקס א ןעוועג ךָאנ זיא דלעה ףלָאדַא

 ןופ דיס טסיא רעד ףיוא ןעטסילאיצַאס עשידיא יד ןופ עיצַאטינַא

 זיא רהָאי 18-14 ןעוועג טלא זיא רע ןעוו .ןעניוצעגוצ םהיא טָאה קרָאי וינ

 ןופ ?יטעייסָאס ירארעטיל טסילעשַאס , רעד ןופ דילנטימ א ןעראוועגנ רע

 םהיא ןעמ טָאה רהֶאי 20 וצ .,דיאס-טסיא רעד ףיוא ןטסילאיצַאס עגנוי יד

 ,1906 ןיא ןעוועג זיא סָאד ."סטרעוורָאפ, ןופ רעשזדענעמ ן'ראפ טכאמעג

 -קנארק בילוצ טָאה ,עפאי סוקראמ ,רעשזדענעמ רעגידטסלָאמעד רעד ןעוו

 ."םטרעוורַאפ , ןופ רעשזדענעמ סלא טמא ןייז ןעבענפיוא טזומעג טייה

 רעד ןיא עלָאר עניטכיו א טליּפשעג טייצ עצנאנ יד טָאה דלעה ףלָאדַא

 -עוואב ןאינוי-דיירט רעד ןופ סרעריפ יד ןוא גנונעוואב רעשיטסילאיצַאס

 ,ןעטַארַאב ךיז טפָא םהיא טימ ףמאק ןערעווש א ןופ טייצ ןיא ןענעלפ גנוג

 קיירטס רעדיינש ןעסיורג םענעי ןיא ןענייז ,טנאזעג רעהירפ ןיוש יוו

 -רעד ךָאנ ליו ךיא .רעטייברא טרעדנוה עכילטע ענהעש א גיטעט ןעוועג

 רעסערּפ א ,ןעהָאק סק על א :ןענייז סָאד .ענינייא ָאד ןענָאמ
 -שרעה בייא ;ףלואוו דוד ןוא ,רענדער רעטונג ַא ,דיירט טייב

 ,,8 .ס רעד ןֹופ סרעבמעמ עדייב ,ןַאמדונג וָאשזד ,שטיווָאק
 .טױט טציא ןיוש ןיא ןָארַאב ,9 .טסיכרַאנַא ןַא ,ןָארַאב .? ןוא

 ןיקנעּפ בָאקיישזד קיירטס רעדיינש םעד ןיא ןעפלָאהעג ןעבָאה ליפ
 םעד ןופ טַאקָאװדַא רעד ,אידרַאג-ַאל ָאלערָאיפ ךיוא ,ןילרַאק םַאיליװ ןוא
 -טימ ַא טציא זיא אידרַאװג אל .רעדיינש יד ןופ שטנערב ןעשינעילַאטיא
 .סערגנָאק רענאקירעמא םעד ןופ דילג

 רעכלעוו ,ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד טָאה קיירטס רעדיינש ןעסיורג םענעי
 ענילדנהעצ טימ טציטשעג ,רעדילגטימ דנעזיוט 80 טלהעצעג ןיוש טָאה
 = ,ראלָאד רעטנעזייט

 עציטש ןעבעגעג קיירטס םענעי ןיא ןעבָאה ,רעכאמקוָאלק יד רעסיוא
 ערעדנא עלא ןוא ןָאינוי סרעירָאפ יד ,ןָאינוי רעכאמ טפייוו סידייל יד
 עגיפדנהעצ טימ רעדיינש יד ןעפלָאהענ ןעבָאה עלא ייז .סנָאינוי ערענעלק
 -- ןעגנוטלאהרעטנוא ןוא רעלעב ,תוחמש עלא ףיוא .סראלָאד רעדנעזיוט
 .קיירטס רעדיינש םעד ראפ טלעג טלעמאזעג ןעמ טָאה לארעביא

 טקישענרעדנַאנַאפ ןעבָאה ?סרעקריאװ טנעמרַאג דעטיינוי, יד
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 ךיוא ןוא סנָאינוי רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא עלא וצ ףורפיוא ןַא

 ,עציטש טימ ןעפורענּפָא ךילדניירפ רהעז ךיז ןעבָאה ייז

 טנעפעעג ךיױא טָאה ןעטפאשקרעוװענ עשידיא עטנינייארַאפ יד

 רעקיירטס יד וצ טלייטעג טָאה ןעמ ואוו ,םרָאטס-ירעסַארג עסיורג ייווצ

 -גראוונעסע ערעדנא ןוא ךאלבעב ,רעקוצ ,טיורב ,להעמ : ןעלטימ-סנעבעל

 גָאט ןעדעי טלעטשענוצ ןעבָאה סנָאינוי-רעקעב עשידיא יד .ןעטקודָארּפ

 סירעסָארג-ספליה יד ראפ טיורב סנעבַאל רעדנעזיוט טימ ןענעוו עגילדנהעצ

 .ןעכיק עיירפ יד ראפ ןוא

 ,ארויב א םנעפעעג ךיוא לָאה ןָאטנילק ןיא טָאה ןעטפַאשקרעװעג יד

 רענעמ ,ןעיורפ ראפ ,רעקיירטס יד ראפ רעדיילק טלייטעג טָאה ןעמ ואוו

 | .רעדניק ןוא

 ,טלייטענסיױא טינ ןעטפַאשקרעװענ יד טָאה רעדלענ עטלעמאזעג יד

 -רָאפ; ן'כרוד טריטיוק סע ןוא טלעג סָאד טלעמַאזועג זיולב טָאה יז

 ?סרעקריָאו טנעמראג דעטיינוי , יד וצ ןעבענעגרעביא סע ןאד ןוא ,"םטרעוו

 ,טיפענעב-קיירטס םעד טלייטעג ןעבָאה עכלעוו

 יד ןעכלעוו רַאזַאב ןעסיורג םעד ןעסעגרַאפ טינ לָאמנייק לעװ ךיא

 ןעכלעוו וצ ,גנידליב "סטרעוװרָאפ, ןיא טריפעגנָא טָאה ןעטפַאשקרעװעג)

 טָאה ןעטפַאשקרעװעג יד .סטוג-סָאדילַא ןופ טקישעגניײרַא זנוא טָאה ןעמ

 רָאנ טליו רהיא סָאװ ןופ רָאטס טנעמטרַאּפעד ַא טנעפעעג רַאזַאב ן'פיוא

 זיא דלעג סָאד ןוא םלוע ןעסיורג םוצ טפיוקראפסיוא סעלא טָאה ןעמ ,ןיילא

 .דנָאפ-קיירטס םוצ ןעראוועג ןעבענעגהעביא

 טימ ןעפָארטעג רעדיוו ךיז ךיא בָאה ראזאב ןעטמהיראב םענעי ייב

 .ב םירבחז".ּפ .ל .ס, ענייז טימ ןעמוקעג ןיהַא ןיא רע .ןע'נָאילעד לעינעד

 .י ,יורפ ןיז טיס רעמַאה סוילושזד .וד ,ןייטשנייר

 ןענייז קיירטס-רעדיינש םענעי ןופ רעוט יד .ערעדנַא ןוא ,נרעבסָא?לש

 ע'תמא רָאנ ,"סרעקייפ, ןייק ןעוועג טינ ,גנוניימ ם'נָאילעד טיול ,םינּפא

 .גנוגעװַאב-רעטייברַא רעדנעפמעק רעד ןופ רעוט "עטסואווַאב-ןעסַאלק ,

 -יינש ערענעלק יד .רערעטיב א ןעוועג זיא רעדיינש יד ןופ ףמאק רעד

 ןייק טָאה סָאד רעבָא ,ןָאיני רעד טימ טלעטעסעג ןעבָאה סעסָאב-רעד

 ןעוועג ןענייז סרערושטקעפונַאמ עכייר יד ?ייוו ,טאהעג טינ גנוטיידַאב

 ןעטנאקירבאפ-רעדיילק יד .ןעלטעפ טלאוועג טינ ןעבָאה ןוא ט'נשקע'ראפ

 -ראפ יד .סנָאשייאיסָאסא יילרעיירד ןיא טריזינאגהֶא ןעוועג ןאד ןענייז

 ענעגנודעג יד ןופ גנולדנַאה עלַאטורב יד ,ייצילַאּפ רעד דצמ ןעגנוגלאפ

 .רעדיינש עדנעקיירטס יד ןעגָאלשעג ןעבָאה עכלעוו ,סדרַאנ ?עקרַאטש,

 .עגאל יד טכאמעג רערעווש ךָאנ ןעבָאה
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 דעטיינוי יד, ןופ טנעדיזערּפ רעד טָאה ןעקיירטס ןעכָאו ןהעצ ךָאנ

 טימ ןױלב ךיז גידנעטַארַאב ,טרעקיר םִאט ?סרעקריָאװ טנעמראג

 -ךיִאֹו טנעמראג דעטיינוי יד ןופ רעדילנטימ וויטוקעזקע ןוא עטמַאַאב יד

 יד ןופ גיז רענידנעטשלַאפ א זא ,טנעכערעג ןעבָאה עכלעוו ,סרעק

 ,קיירטס םעד טלעטעסעג ,רעכיז יוזא טינ זיא רעמייברא-רעדיינש
 טינ ךיז ןעבָאה סרעקריִאװ טנעמראג דעטיינוי רעד ןופ רערהיפ יד

 ןָאינוידיירט רעשידיא רעד ןופ עיצידארט רעד טימ ןענעכער טלאוועג

 ןעוו ןאד רונ ןעכאמ ןעמ ףראד קיירטס ַא ןופ טנעמלעטעס א זא ,גנוגעװַאב

 ,ייז ייב טנערפ ןעמ ןעוו ,וצרעד וצ ןעמיטש סרעקיירטס יד ןופ ןעסאמ יד

 רעבָא טרעקיר .םעד וצ וצ טמיטש ייז ןופ טייהרעמ א ןוא ייז טעטכירַאב ןעמ

 סלא ,טָאה רע ןוא ,טנערפעננָא טינ רעדיינש עדנעקיירטס יד ייב ךיז טָאה

 טנעמלטעס א טכאמענ ,סרעקריאװ טנעמראג דעטיינוי יד ןופ טנעדיזערּפ

 84 ראפ ןעטנאקירבאפ רעדיילק עסיורג יד ןופ ןָאשייאיסָאסא רעד טימ

 יד ףיוא ךָאו א ראלָאד 1 ןופ גנורעכעה א ןוא ,טייברא ךאוו א ןעדנוטש

 רעדיינש יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד) רעטייברא רעדיינש ןעדעי ןופ תוריכש

 יד ףיױוא ננורעכעה א ,טייברא ךָאוװ א ןעדנוטטש 48 :ןעוװענ ןענייז

 ,(סעיצידנָאק ןָאינוי ערעדנא ךָאנ ןֹוא ,ךאוו א דאלָאד 10 זיב 8 ןופ תוריכש

 -סיורא ןאד טָאה סרעקריָאו טנעמרַאג דעטיינוי יד ןופ גנולדנאה עזיד

 ןעבָאה ייז .סרעקיירטס יד ןעשיווצ ננוטסירטנע עגידלאווענ א ןעפורעג

 טינ ןָאינוי לאנאשענרעטניא רעייז ןופ טנעדיזערּפ םעד ןופ ?העּפַאב םעד

 .,עינרענע רהעמ טימ ךָאנ קיירטס םעד טצעזענטרָאפ ןעבָאה ןוא טנלָאפעג

 ןיוש רעדיינש עדנעקיירטס יד ןופ ןָאינוי יד טָאה טייצ רענעי וצ

 סרָאטקארטנַאק ןוא סרערושטקעפונאמ רעטרעדנוה טימ טלטעסענ טאהענ

 ,טייברא ךָאוו ַא ןעדנוטש 980 ראפ

 ךילדנע זיא ןוא טייצ ןעכָאװ יירד ןעטלאהעגנָא ךָאנ טָאה קיירטס רעד

 -באפ רעדיילק עסיורג יד ןופ ןָאשייאיסָאסא רעד טימ ןעראוועג טלעטעסעג

 52 ןוא ,רהָאי ןעטשרע םעד טייברא ךָאו א ןעדנוטש 03 ראפ ןעטנאקיר

 קיירטס םענעי ןופ רעלטעס טּפיוה רעד .רהָאי ןעטייווצ םעד ךָאוו א העש

 -טַאר רעכילצעזעג) רעזייוודא לעניל רעד ,ןָאדנָאל ריאמ ןעוועג זיא

 ןעראוועג טנארטפיואאב זיא רעכלעוו ,ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד ןופ (רעבעג

 םעד ןעלטעס וצ גננעװאב רעטייברַא רעשידיא רעצנַאג רעד ןופ

 .קיירטס רעדיינש

 עכלעוו ,םיטַאבעלַאב רעדיינש ןופ סנָאשייאיסָאסא ערענעלק יד טימ

 ןעקירבאפ "דייסניא  ערעייז ןיא רעטייברא רעדיינש טניטפעשַאב ןעבָאה

 580 א טניטפעשאב ןעוועג ןענייז ייז ייב) סרָאטקארטנַאק ייב ךיוא ןֹוא
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 ןעראוועג טכאמעג טנעמלעטעס רעד זיא (סרעקיירטס עלַא ןופ טנעצָארּפ

 .תוריכש ןיא גנורעכעה עסיורג ַא טימ טייברַא ךָאװ א ןעדנוטש 80 ראפ

 -רעדיינש יד ןופ קיירטס-לארענעג רעד זיא 1913 ,שטראמ ןעט8 םעד

 .טגידנעעג ראפ ןעראווענ טרהעלקרע רעטייברא

 -דנע זיא רע זיב ןעטלַאהעגנָא קיירטס לַארענעג רעד טָאה ןעטַאנָאמ יירד

 ,ןערָאװעג ןענואוועג ךיל

 רעד זיא ,שטרַאמ ןוא רַאורבעפ ,רַאונַאי ןופ ןעטַאנָאמ יירד עצנַאג יד

 קיירטס רעדיינש ןעלעירטסודניא ןעטפַאהנעזיר םעד ןופ ?עמוט ןוא שיור

 ,סיורג ןוא קראטש רהעז ןעוועג

 רעשידיא רעד ןיא ןענייז ,ןערָאװעג טגידנעעג זיא קיירטס רעד ןעוו ןוא

 עשידיא ןופ סנָאינוװי עיינ ,ןעפמַאק עיינ ןעמוקעגנָא גנונעװַאב ןָאינוי דיירט

 -ענוצ ןַאד ןענייז סדיירט עיינ ןופ םי רעצנַאנ ַא ,סקיירטס עיינ ,רעטײברַא

 | .ןעריזינַאנרָא ךיוא ייז לָאז ןעמ זַא טרעדָאפעג ןעבָאה ןוא ןעמואווש

 -רעד ןַאד טָאה רעטייברַא עשידיא יד ןופ גנונעװַאב ןָאינוי דיירט יד

 יד ןופ רעדילגטימ ?הָאצ יד .נלאפרע ןופ לעּפַאטש ןעטסכעה םעד טכיירג

 -אקָאל להָאצ יד ןעסקאווענ ךיוא זיא סע ןוא ןעסקאווענ קרַאטש זיא סנאינוי

 ןעסאמ רעטייברא יד ןעצונ סיורנ טכארבענ טָאה גנונעוואב יד .,סנאינוי על

 ןעטפערק עיינ .ןעמעלא ןופ טקעּפסער םעד ךיז וצ ןעפורעגסיורא טָאה ןוא

 יד ןיא ןעמוקענוצ ןַאד ןענייז עכלעוו ,עליפ .,ןענַאטשענוצ זנוא וצ ןענייז

 "עג ךיז גינייוו קירוצ רהָאי רֶאּֿפ א טימ טשרע ןעבָאה ,סנָאינוי עשידיא

 ןעהייר ערעזנוא וצ ןענַאטשענוצ ןענייז ייז .סנָאינוי יד ןענעוו טרעמיק

 .ףמַאק ןעסיורגנ םענעי ןופ טַאטלוזער םלַא

 םעד ןופ ליּפשייב ןעדנצענעלג ַא ןעבעגעג טָאה קיירטס רעדיינש רעד

 .ףמַאק ןעניטומ ןוא טייקנינייא ךרוד ןעניוועג ןענעק רעטײברַא יד סָאוװ

 גנירָאלק עכייר יד טסָאקעג טָאה רַאלָאד ןָאילימ גיסיירד ןוא יירד

 ןערָאלרַאפ ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד .קיירטס רעדיינש רעד סרערושטקעפונַאמ

 ױזַא ןענואוועג ןעבָאה רעטײברַא יד .,רעמ ליפ ןוא ןָאזעס ןופ טיּפָארּפ םעד

 .ןעסניוועג ערעייז ןענעכערוצסיוא רעווש ןעוועג זיא סע זַא ,ליפ

 : רעדנעגלָאפ רעד ןעוועג ןובשח רעד זיא ךילכעלפרעביוא

 טימ טייבראעג רעדיינש רעדעי קיירטס םענעי ךָאנ טָאה ךילטינשכרוד

 -יינש ןעסַאמ עסיורג יד .קיירטס ן'רַאפ יו רעגינייוו ךָאו א ןעדנוטש ןעביז

 ןוא סטנעּפ ,סטוָאק ייב סרָאטקַארטנַאק רַאפ טיײברַאעג ןעבָאה סָאװ ,רעד

 ןעדנוטש רהעמ ןוא 62 ,88 טיײברַאעג קיירטס םעד ראפ ןעבָאה ,ןעטסעוו

 84 ןוא 56 ,57 טײברַאעג ךיוא ןעמ טָאה רעּפעש דייסניא יד ןיא .ךָאװ א

 -עגמוא ןוא עטסייבעג ,רעכַאמ טעקעשזד ןערדלישט יד  .ךָאװ ַא ןעדנוטש
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 ןעטייברא ןאד ןענעלפ "רעטיײברַא ?לעבייל, להָאצ עניילק ַא ךיוא יו ,עטסייב
 יד ןעבָאה קיירטס ל?ַארענעג םענעי ןופ סולש םוצ ןוא .ךָאװ ַא ןעדנוטש ס8
 82 ףיוא .,ךָאװ ַא ןעדנוטש 80 ןיולב טייברַאעג רעדיינש להָאצ עטסערג
 ןעוו ,רעטײברַא לחָאצ ערענעלק ַא רַאפ טלעטעסעג ןעמ טָאה ךָאוװו ַא ןעדנוטש
 רעדיינש יד סָאװ ,ןעדנוטש ?הָאצ יד ןענעכערסיוא ןעמונעג ןעבָאה רימ
 -ויברַא רעדיינש עלַא זַא ,ןעמוקענסיוא זיא ,ןענואוועג ןַאד ןעבָאה רעטיײברַא
 טינשברוד ןיא טיײברַאעג 1913 ןופ קיירטס ן'כָאנ ןעבָאה קרָאי וינ ןיא רעט
 ןץ'רַאפ יו רענינייוו ךָאו רעדעי ןיא רעטייברא ןעדעי ףיוא ןעדנוטש 7 טימ
 טרעדנוה ןופ ןעדנוטש 7 וצ טנעכערעגרעטנורַא טָאה ןעמ ןעוו ןוא .קיירטס
 -ואוועג טנעזיוט 910 ןעפָארטַאב סע טָאה ,רעטײברַא טנעזיוט גיסיירד ןוא
 | | .ןעדנוטש ענענ

 ןענָאילימ ליפ ױזַא טדנעּפסעג ןעבָאה עכלעוו ,םיטאבעלַאב רעדיינש יד
 -ּפִא ןַאד ןענעלפ ,קיירטס רעדיינש ןעסיורג םעד ןעכערבוצ וצ םוא סרַאלָאד
 ןעמ גידנעטעב ,סלאקָאל רעדיינש ענעדישראפ יד ןופ ןענָאפעלעט יד ןעסייר
 ַא .טרעדָאפעג ייז ןעבָאה טיילדןָאינוי אקוד ןוא ,רעטייברַא ןעקיש ייז לָאז
 ? טַאהעג ייז ןעבָאה הרירב

 -קעפונַאמ עסיורג יד ייס ןוא ערענעלק יד ייס ,םיטַאבעלַאב רעדיינש יד
 ,טלעג טימ תורצוא ןעבענעגסיוא קיירטס ןופ טייצ רעד ךרוד ןעבָאה סרערושט
 יד ןענעקרענא ןעפראד טינ ןעלָאז ייז זא ,ןערהיפסיוא ןענעק ןעלָאז ייז ידכ
 ּפאש ןיא ייז ייב ןעפָארטענ טָאה סע ןעוו ,קיירטס םענעי ךָאנ רעבָא ,ןאינוי
 ןעלעוו רעטייברא יד זא ,ןעקָארשענ ךיז ייז ןעבָאה ,פעבָארט רעטסנעלק רעד
 ןיא ןערינָאפעלעט ךיילנ ןענעלפ ייז ןוא טייברא רעד ןופ רעטנורא רעדיוו
 טקיש .ןאינוי רעד ןופ רעטערטראפ ַא זנוא טקיש ,זילּפ, :ןאינוי רעד
 ,(ךוסכס) ?לעבָארט םעד רימ ייב סיוא טכיילנ יבא ,ןאינוי עצנַאג יד זנוא

 ןופ גניטימ סטפעשעג ןעטכוזאב טוג א ייב דנעזעװנָא ןעוועג ןיב ךיא
 רעבמעמ ןעדעי ןעפורעגסיוא טָאה ןאמרעשט רעד .ןָאינוי לאקאל רעדיינש א
 ?יפיוו, : טנערפעג ,טייהנעזעוונָא ןיימ ןיא ,ןעדעי ייב טָאה ןוא רעדנוזאב
 זא ,טרעפטנעעג ןעבָאה עגינייא ?? סעשזדייוו ןופ זייר רעייא טפערטאב
 ; ךָאו א ראלָאד 6 טימ עגינייא } רהעמ ךאוו א ראלָאד 4 טימ ןעמוקאב ייז
 -רא עכלעזא ראגאז ןענופעג ךיז ןעבָאה סע ןוא ,ראלָאד 8 טימ ענינייא
 ן'כָאנ ןוא ךָאו א ראלָאד 18 ןעמוקאב קיירטס ן'ראפ ןעבָאה סָאװ ,רעטייב
 ,ךאוו א ראלָאד 8 קיירטס

 ענארפ א ןעוועג זיא סע ,תוריכש ןופ עגארפ ןייק ןעוועג טינ זיא סע;
 .טרעלקרע גנולמאזראפ רעד ןופ ןאמרעשט רעד טָאה -- "ןעדנוטש ןופ

 ןעוועג ןאד זיא רעטייברא-רעדיינש יד ראפ סניוועג רעגיטכיוו א ךָאנ
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 ,סרָאטקארטנַאק-דייסניא ןוא -בָאס יד טפאשענּפָא טָאה קיירטס רעד סָאװ

 -אנרָא-טינ עלא ןיא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,הכמ עטלא ןא ןעוועג זיא סָאד

 ןעבענסיורא טנעלפ רָאטקארטנָאק רעד רעדָא סָאב רעד .סדיירט עטריזינ

 טגעלפ רעטייברא רעזיד ןוא ,טייברא דאירדָאּפ ןעצנאג א רעמייברא ןא וצ

 רע ןעמעוו ,סרענרעל סנעטסיימ ,סרעפלעהסיורא טנאה ןייז ןופ ןעמענ

 ןופ סעקשיק יד ןעביירטסיורא ןוא סעשזדייוו עטסנעלק יד ןעלהָאצ טנעלפ

 עכלעזא ףיוא ןעמוקּוצנָא ןערעוו ןעננואווצעג ןענעלפ סָאוװ עכילקילגמוא יד

 | ,סבאשזד

 טינ זיא רעכלעוו ,קיירטס א ןופ ןעסניוועג יד ןעוועג ןענייז סָאד

 ןופ גנַאפנא רעד רָאנ ןעוועגנ זיא סָאד .ןעראוועג ןענואוועג גידנעטשלָאפ

 -וקעג טשרע זיא עניטכיר סָאד ?ייוו ,רעטייברא יד ראפ ננורעטכיילראפ א

 ,רעטעּפש ןעמ

 .דעטײמאנלאמא יד ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סע ױזַא יו

 סיורגנ ןעראוועג קיירטס םעד ךָאנ ןענייז סנַאינוי-רעדיינש עלאקָאל יד

 יד ןוא רעּפעש יד ןיא טייברא ךס א ןעווענ ןאד דארג זיא סע .גניטכעמ ןוא

 ןופ ןענייטש ןעמונענ ןעבָאה רעטייברא ןעדעי ןופ תוריכש עכילטנעכעוו

 .גָאט וצ נָאט

 רעייז טימ ןעדנובראפ ןעוועג ןענייז סנָאינוי-רעדיינש רעקרָאי וינ יד

 -נעוונַאק רעייז זיב ,"סרעקריָאװו טנעמראנ דעטיינוי , יד ,לאנָאשענרעטניא

 .יסענעט ,ליוושענ ןיא ןעמוקענרָאפ זיא עכלעוו ,1914 ,רעבָאטקָא ןופ ןָאש

 -עמא ווִא סרעקריאו טנעמראגנ דעטיינוי, יד ןופ ןָאשנעװנָאק רעזיד וצ

 180 םורא ןעזָאלוצ טלאווענ טינ עטמאאב לארענעג יד ןעבָאה "אקיר

 ,טדעטש עסיורג ענינייא ךָאנ ןופ ןוא קרָאי וינ ןופ ןעטאגעלעד-רעדיינש

 .סויד ערעייז ןיא דנעהעטשטוג ןעוועג טינ ןענייז ייז סאוו ראפרעד

 -ייני} יד ןופ עטמסאעב יד ןעבָאה ,1914 ,רעבָאטקָא ןעט12 םעד

 ןופ ןעטַאגעלעד רעקרָאי וינ יד ןעסיוו טזָאלענ "סרעקריָאו טנעמראנ דעט

 -שענ ןיא ןָאשנעװנָאק רעד וצ ןעמוקעגנ ןענייז עכלעוו ,סלַאקָאל-רעדיינש יד

 סָאװ ,רַאפרעד ןָאשנעװנָאק רעד וצ ןערעוו ןעזָאלענוצ טינ ןעלעוו ייז זַא ,ליוו

 -רַאנ דעטיינוי יד וצ סקעט "אטיּפעק רעּפ , יד טלהָאצענּפָא טינ ןעבָאה ייז

 ןעמ טָאה ץורית ןעזיד טימ .טייצ רעטמיטשאב רעד ןיא סרעקריָאוו טנעמ

 רעד ףיוא ןעציז טזומענ ןעבָאה ייז ןוא ןעזָאלענוצ טינ ןעטַאנעלעד 180 םורא

 עטימָאק (ןעטַאדנַאמ) לעשנעדערק יד סָאװ ןעטרַאװ ןוא לָאה ןופ ינָאקלַאב

 ,ןָאט טעוו
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 ןיוש זיא לאזקיש רעייז .ןעטראוו טפרַאדעג טינ גנַאל רעבָא ןעבָאה ייז
 יד טריֿכָארטנָאק ןעבָאה סאוו ,עטמאעב יד ןופ קירוצ גנַאל ןעסָאלשַאב ןעוועג
 טָאה ,טנעדיזערּפ רעד ,טרעקיר םאט ןעוו ."סרעקריָאו טנעמראג דעטיינוי,
 סייא ,םולבנעזָאר ק נ ע ר פ טָאה ,ןָאשנעװנָאק יד ןענעפע טלָאװעג
 -ענ ,ןערָאװעג ןעזָאלענוצ ןענייז עכלעוו ,ןעטַאנעלעד ר'ַאנַאקיש יד ןופ רענ
 -לעשנעדערק רעד ןופ טרָאּפער רעד ביוא טרעקיר טנעדיזערּפ ייב םגערפ

 .טינ זַא ןעוועג זיא רעפטנע רעד גיטראפ זיא עטימָאק
 ,טריזינַאנרַא לַאנעל גידנעייז טינ ןעסָאלשעג ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 ןענעפע טריבורּפ רעדיוו טרעקיר טָאה ,רעבָאטקָא ןעט91 םעד ,ןעגרַאמ ףיוא
 -ַאר קנערפ טָאה ,ןעטפעשעג יד ןעלדנַאהרַאפ ןעגנַאּפנָא ןוא ןָאשנעװנָאק יד
 "רעדרֶא וט טניִאּפ, ַא טכַאמעג ןוא טלעטשענפיוא רעדיוו ךיז םולבנעז
 לָאז ןעמ טרעדָאפעג טָאה ןוא ןָאשנעװנָאק רעד ןופ גנוריזינַאגרַא יד ןעגעג
 טָאה טרעקיר רעבָא .גנומיטשּפָא וצ ?רעדרָא וט טניִאּפ , ןייז ןעבעגרעביא
 -ענוצ טינ טָאה רע עכלעוו ,ןעטַאגעלעד 180 יד ןופ ןעמיטש יד טלהעצעג טינ
 ,"ןערָאלרַאּפ , זיא גַאלשרָאּפ ס'םולבנעזָאר זַא טרעלקרע טָאה ןוא ןעזָאל

 -לַאהעג טָאה ןוא לייטרוא ס'טרעקיר ןענעגנ טרילעּפַא טָאה םולבנעזָאר
 עלענַאיצוטיטסנָאקנוא ןוא עכילרהענוא יד ןעגעג עדער עגידרעייפ ַא ןעט
 -עלעד יד זַא ןעזָאלרעד וצ טינ טעדנעװעגנָא טָאה טרעקיר עכלעוו ןעדָאטעמ
 .ןערעוו ןעזָאלעגוצ ןעלָאז סלאקָאל רעקרָאי וינ יד ןופ ןעטַאג

 -ענ טָאה ,אנאקיש ןֹופ טָאנעלעד רעטייוצ ַא { ַאמ סיר ינדיס
 סָאװ ראפרעד ,טרעקיר טנעדיזערּפ ןעצעזּפָארַא לָאז ןעמ נַאלשרָאפ ַא טבַאמ
 "נא ןַא ןעלהעוורע לָאז ןעמ ןוא עיצוטיטסנָאק יד ןעטָארטרעביא טָאה רע
 ןעגעלוצרַאפ טנַאזטנא ךיז ךילריטַאנ טָאה טרעקיר ,ץאלּפ ןייז ףיוא ןערעד
 ,ןענָאלשעגרַאפ טָאה ,ָאנַאקיש ןופ ,סעב טאנעלעד ןוא ,נאלשראפ ס'ןַאמסיר
 ןעלמאזראפ ךיז ןעלָאז ןָאשנעװנָאק רעד ןופ ןעטאנעלעד ענעדירפוצנוא יד זַא
 .עיצַאזינַאנרָא-רעדיינש יד ןעריזינַאגרָאער ןוא ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא

 עלַא טלעמַאזרַאפ ךיז ןעבָאה ,גָאט ןעבלעז םעד ,גניטימ ן'כָאנ ךלַאב
 -לָארעװַא יד ןופ עמחהַאנסיױא רעד טימ ,סנָאינוי-רעדיינש יד ןופ ןעטַאגעלעד
 ןעבילבעג ןענייז עכלעוו ,סלַאקָאל רעדיינש עניילק עגינייא ןופ ןוא סרעכאמ
 טנעמראג דעטיינוי רעד ןופ עיצארטסינימדא רעטלַא רעד טימ ןהעטש
 .ןָאשנעװנָאק יד ןעריזינַאגרַא וצ סעטימָאק טעטניאּפַא טָאה'מ ןוא ,סעקריאוו
 -נעטש טלהעוורע ןָאשנעװנָאק יד טָאה ,רעבָאטקָא ןעט14 םעד ,ןעגרָאמ ףיוא
 טלהעוורע זיא ,אנאקיש ,29 .קָאל ןופ ,ןַאמליה ינדי ס .עטמאעב עניד
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 ,אקירעמַא ווֶא םרעקריאו טנעמרַאנ דעטיינוי יד ןופ טנעדיזערּפ ןעראוועג

 ןעראוועג טלהעוורע ךיוא זיא סע .ראטערקעפ ,נרעבסָאלש ףסוי ןוא

 -ָאה וצ ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא סע .דראָאב וויטוקעזקע ?ארענעשזד א

 .19160 ןיא ,קראי וינ ,רעטסעשטָאר ןיא ןָאשנעװנָאק ןעטייווצ א ןעב

 טגעלעג ןיא סע ןוא דעטיימאנלאמא יד ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ױזַא

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעניטכעמ רעסיורג רעד רַאפ ןייטש-דנורג רעד ןערָאװעג

 ,רעטײברַא-רעדיילק יד

 "םרעקרָאװ טנעמרַאג דעטיינוי עיינ, יד ןופ עטמאעב עטלהעוורע יינ יד

 לייוו ראפרעד ,ןעמָאנ םייב ןעביילב וצ ףמאק ַא ןערהיפנָא טלָאװעג ןעבָאה

 יַאנרֶא רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ טנעצָארּפ 78 ןעטָארטרַאפ ןעבָאה ייז

 יד טכארטאב טָאה רָאבייל וװֶא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא יד רעבָא ,עיצַאזינ

 טנעמרַאג דעטיינוי עטלַא יד וצ ןָאינוי עשירענגענ ַא סלַא עיצַאזינַאנרַא עיינ

 ןעקירעמַא רעד וצ ןעטַאנעלעד ס'טרעקיר ןעזָאלענוצ טָאה ןוא סרעקריאו

 ןעבילבעג זיא עיצאזינַאנרָא רעיינ רעד ראפ .ןָאשנעװנָאק ןָאשיירעדעפ

 יד .ןעמָאנ םעיינ ַא טימ עיצַאזינַאגרָא רעדנוזאב א ןערעוו : הרירב ןייא

 טרעלקרע ןעבָאה "סרעקריִאוו טנעמרַאג דעטיינוי, יד ןופ עטמַאאב עטלַא

 ,רעריטרעזעד ,"סרעדיסיס , סלַא עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןופ רעדילנטימ יד

 םעד ןָאשנעװנַאק עלעיצעּפס ַא ןעטלַאהעגּפָא טָאה עיצַאזינַאנרָא עיינ יד ןוא

 -לַאמַא יד, ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא ןוא קרָאי וינ ןיא 1914 רעבמעצעד ןעט8

 רעיינ רעד רעטנוא ןוא ,"אקירעמַא ווָא סרעקריָאו גניהדָאלק דעטיימאנ

 ןופ ןעבעל םעד ןיא לעטיּפַאק רעיינ ַא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה טפאשרערהיפ

 .אקירעמַא ןופ רעטייברא רעדיילק יד

 טָאה רע .אנווָאק ןעבעל לעטדעטש א ןיא ןעריובעג זיא ןַאמליה ינדיס

 ."דנוב , ןופ דילגטימ א ןערָאװעג זיא רע ואוו ,אנווָאק ןיא טניואוועג רעטעּפש

 ייב רעטַאק ַא ןערָאװעג רע זיא ,ָאגַאקיש ןיא 1909 רהָאי ןיא גידנעמוקנָא

 גיטעט ןעוועג רע זיא ָאנַאקיש ןיא .ןַאמדןָאינוי א ךיוא ןוא רעדיילק-רענעמ

 "טּפיױה יד ןופ רענייא ןעוועג רעהכַאנ זיא ןוא גנוגעוואב-רעטייײברַא רעד ןיא

 .1910-1911 רהֶָאי ןיא ָאנַאקיש ןיא קיירטס-רעדיינש ןעסיורג ןיא רערהיפ

 8,000 יד ןעריזינָאינוי וצ קיירטס םענעי ךָאנ ןעגנולעג זיא סע ןעוו ןוא

 ןוא רענפאש ,טרַאח , עמריפ-רעדיינש רעסיורג רעד ןופ רעטייברא-רעדיינש

 ר'ָאגַאקיש רעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןעוועג ןאמליה ינדיס זיא ,"סקראמ

 רעכַאמקוָאלק רעקרָאי וינ רעד ןיא זיא סע ןעוו ,1914 רהָאי ןיא .,ןָאינוי

 קחצי רָאסעּפָארּפ טימ ךוסכס םעד בילוצ סיזירק רעד ןעמוקעגרָאפ ןָאינוי

 ףישט רעד סלַא ןערָאװעג טלהעוורע ןַאמליה ינדיס זיא ,שטיוורוה קיזייא

 ןעמונראפ טָאה ןַאמליה .ןָאינוי רעכַאמ קוָאלק רעקרָאי וינ רעד ןופ סריולק



 05 אקירעמַא ןיא טנָאינוי עשידיא

 סלַא ןערָאװעג טלהעוורע ךיילג זיא רע לייוו ,טייצ עצרוק ַא זיולב טמַא םעד

 ,טמא ןעזיד רע טמענרַאפ ןאד טייז ןוא דעטיימאנלאמא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ןופ ןָאשנעװנָאק רעטשרע רעד ייב זיא רערושזערט-רעטערקעפ סלַא

 ףסוי ןערָאװעג טלהעוװרע 1914 ןיא ןָאינוי-רעדיינש דעטיימאנלאמא רעד

 ןופ רערושזערט-רעטערקעס רעד ןעווענ רע זיא טלָאמעד זיב .נרעבסָאלש

 ורעבסַָאלש ףסוי ,ןָאינוי-רעדיינש רעד ןופ דראָאב טניַאשזד רעקרָאי וינ

 ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ דילנטימ רעניטעט ַא ןעוועג זיא

 .ןֶא רהָאי ןעט-1802 ןופ (.פ .? .ם)

 ןייק טינ טנעקרענַא עכלעוו ,"רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא ,, יד

 טָאה "דעטיימאנלאמא, יד ןעוו טייצ רעד ןיא טָאה ,סנָאיני-סנָאיציזַאּפָא

 -ראג דעטיינוי , רעטלַא רעד ןופ טייז רעד ףיוא ךיז טלעטשענ טעדנירגענ ךיז

 -רענַא יז עכלעוו ,"דעטיימאנלאמא, רעיינ רעד ןענענ ןוא ?סרעקריָאוװו טנעמ

 ,םויה דע טינ טנעק

 ךיז טָאה קראי וינ ןופ ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד

 ַאנלַאמַא, רעד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשענ ,19198 רהאי ןיא ,טלָאמעד
 -עדעפ ןעקירעמַא , יד ןעכלעוו ,ףמאק ןיא ןעפלָאהעג ייז טָאה ןוא "דעטיימ
 טָאה רַאפרעד עקַאט ןוא .ייז ןענעג טרהיפעגנָא טָאה "רָאבייל ווא ןָאשייר

 -יירעדעפ עֶלַא ןעהיצוצקירוצ טכוזענ טלָאמעד םטפַאשרעּפרעק עזיד
 וצ ידכ ,ןעטפאשקרעװענ עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ סנאינוידןַאש
 -רַאג דעטיינוי , יד ךיז ייב ןעטלַאה וצ ןעטטאשקרעוועג עשידיא יד ןענניווצ
 -ייברא-לעבייל , יד ןופ לַאקָאל ַא טָאחעג ןעבָאה עכלעוו ,"סרעקריאו טנעמ
 | .קרָאי וינ ןיא "רעט

 ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןעשיווצ ףמאק רעד ןעוו ,טייצ רענעי וצ
 ,ןעגנַאגעגנָא ןיא ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייארַאפ יד טימ רָאבייל ווא
 -אילּפיש ם ח ר בא ןעוועג ןעטפַאשקרעוװענ יד ןופ רעטערקעס רעד זיא
 רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעד וצ ןערהַאפעג לעיצעּפס זיא רעכלעו ,ףָאק
 ,אקסיצנארפ-ןאס ןיא 1018 רהְאי ןיא רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא
 ענעזאלענוצ-טינ יד ןופ גנולדנַאה יד ןענידייטראפ וצ םוא ,אינרָאפילאק
 -ריאוו טנעמרַאנ דעטיינוי, יד ןופ ןָאשנעװנָאק רעד וצ סנאינוי-רעדיינש
 | | ,"טרעק

 יז .,סולשאב רהיא ןערעדנע טלָאװענ טינ רעבָא טָאה ןָאשיירעדעפ יד
 סרעּפמָאנ ?עוימעס .סרעקריָאװ טנעמראג דעטיינוי יד טימ ןעטלַאהעג טָאה
 עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ גניטימ לעשעּפס ַא וצ ןעמוקעג טלָאמעד זיא
 .רָאפ יד ראפ עדער א ןעטלַאהעג טָאה ןוא קראי וינ ןופ ןעטפאשקרעוועג
 ןעטלַאה טינ רָאט ןעמ זא ,גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ רעהעטש
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 -ריאוו טנעמרַאג רעטיינוי , יד טימ ןעטלַאה זומ ןעמ זא ,"סרעדיסיס , טימ
 | ."םרעק

 םעד טרעלקרע ןוא טרעפטנעענ םהיא טָאה הָאקאילּפיש ראטערקעס

 .?דעטײמַאנלַאמא, רעד ןופ טקנופדנַאטש

 ןיא ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ ראטערקעס רעד נידנעייז ,ףָאקַאילּפיש

 ןוא רעטייברא-רעדיינש יד ןעפלעה וצ ןָאטעג ליפ רהעז טָאה ,1915 רהָאי

 ."דעטיימאנלאמא , יד ,ןָאינוי רעניטסולספמאק רעייז

 ןיא סרעוט עטסשיגרענע יד ןופ רענייא ןעוועג רעהירפ זיא ףָאקאילּפיש

 ןענַאטשעגוצ זיא רע רעכלעוו וצ ,גנונעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד

 "סור ןופ רעהַא ןעמוקעג זיא רע .ליװזנָארב ןיא רעטייברא רעגנוי א סלא ךָאנ

 ַא סלַא .ןערעטלע ענייז טימ ןעמאזוצ ,ווָאנינרעשט טדָאטש רעד ןופ דנאל

 א ןערָאװעג רע זיא ,קירוצ רהָאי גיסיירד ןוא עכילטע טימ ,רוחב רעגנוי

 עצנַאנ רע טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא .ליװזנַארב ןיא ּפאש א ןיא רעדיינש

 רענייא ןוא רערהעל א ןעראוועג זיא רע זיב ,טרידוטש ןוא טנערעלענ טכענ

 ןוא רעשילננע רעד ןיא סרָאטַאטיגא עשיטסילאיצַאס עטסניהעפ יד ןופ

 : ,ךארּפש רעשידיא

 יד ןופ רעטערקעס סלַא ןערָאװעג טלהעוורע רע זיא 1915 רהֶאי ןיא

 ךױא רע זיא רהֶאֹי ןעבלעז ןיא .ןעטפַאשקרעװעגנ עשידיא עטגינייאראפ

 ילבמעסַא טייטס רעקרָאי וינ רעד ןיא דילגטימ סלַא ןערָאװעג טלהעוורע

 -סילַאיצַאס רעד ןופ טָאדידנַאק רעד גידנעייז ,טקירטסיד רעליװזנָארב ןופ

 .ײטרַאּפ רעשיט
 ןופ רעזײנַאגרָא רעד ןעוועג טייצ רעגנַאל ַא רַאפ זיא ףָאקַאילּפיש .י .א

 "עמ רעד רע זיא גָאטצ-טנייה .,סרעקריָאוו גניהדָאלק דעטיימאנלאמא יד

 .ןָאינוי סרעקריָאװ קוב טעקַאּפ לאנָאשענרעניא רעד ןופ רעשזדענ

 "קעס רעד ןערָאװעג רעדיוו ןיוש זיא ןייּפ סקאמ ןעוו ,1916 רהֶאי ןיא

 יוװוצ ךוסכס רעד זיא ,ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ רעטער

 בילוצ רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד טימ ןעטפַאשקרעוװענ יד ןעש

 -מָאק ןעדנעגלָאפ םעד ךרוד ןעראוועג טנידנעעג דעטײמַאנלַאמַא רעד

 טינ ןעלָאז ןעטפאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ; סימָארּפ

 "סרעקריָאװ טנעמראנ דעטיינוי, יד ןופ טינ רעטערטרַאפ ןייק ךיז ייב ןעבָאה

 .?סרעקריָאװ גניהדָאלק דעטיימאנלאמא , רעד ןופ טינ ךיוא ןוא

 -ענג ןעבירשעגרעטנוא ךַאמּפָא רעד ןַאד זיא ןעטפַאשקרעוװענ יד רַאפ

 -ערקעפ-ספליהעג ,ןוָאטסנייפ סירָאמ ; רעטערקעס ,ןייּפ סקַאמ ןופ ןערָאװ

 .רעדנעציזרָאפ ,ןיקסונ ןיבור ןוא ,רעמ

 -ראוו ןופ רענעריובעג א זיא ,ךאפ םייב רעצינש ַא ,ןואטסנייפ סירָאמ
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 -איצאס רעשיליוּפ רעד ןופ דילנטימ א ןעוועגנ רע ןיא םייה רעד ןיא ,עש

 ןייק טרירנימע רע טָאה ,1898 רהאי ןיא .(.ס .ּפ .ּפ) ייטראּפ רעשיטסיל

 -נירנענ טרָאד ךיוא טָאה ןוא ךאפ ןייז ייב טייבראעג טָאה רע ואוו ,ןָאדנַאל

 יד ןעשיווצ ניטעט ןעוועג ךיוא זיא רע .ןאינוי רעצינש עשידיא א טעד

 .סנאינוי עשידיא ערעדנא ןעדנירנ ןעפלָאהעג טָאה ןוא ןעטסיכרַאנַא עשידיא

 -אזוצ טָאה רע ואוו ,םעהננימריוב ןייק ןערהָאפענרעבירא רע זיא רעטעּפש

 ןיא .רעדיינש עשידיא ןופ ןאינוי א טעדנירנעג ןעהָאק סקעלַא טימ ןעמ

 -טימ א ןעראוועג ךיילנ זיא ןוא עקירעמא ןיא ןעמוקעג רע זיא 1900 רהָאי

 רחָאו ןיא .סלעטנעה אלערבמא ןופ ןאינוי סדימשרעבליז רעד ןופ דילג

 ןופ רעזיינאנרא םעד ,ןע'נָאסמארבייא ?עקיימ טימ ןעמאזוצ רע טָאה 2
 ןופ קיירטס ןעסיורג א טרהיפעגנָא ,ןָאינוי רעכאמ ?עדנעה אלערעבמָא רעד

 ,.רעכאמ לעדנעה אלערעבמָא

 -קעס-פליחעג םלא ןעראוועג טלהעוורע ןואטסנייפ זיא 1919 רהָאי ןיא
 רהֲאי 10 טימ ןוא ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ רעטער
 ראפ .ןעטמאשקרעוועג יד ןופ רעטערקעס סלא ,1928 רהָאי ןיא ,רעטעּפש
 -ייאראפ יד ןופ רעטמאעב רעד זיא ןואטסנייפ .מ סאוו ןערהאי עליפ יד
 סנאינוי עיינ עהייר א טריזינַאנרַא רע טָאה ,ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינ
 םעד .עפמעק ערעייז עלא ןיא סנאינוי עדנעריטסיזקע יד ןעפלָאהעג ןוא
 .םויח דע רע טמענראפ טרָא ןעניזָאד

 רעייז ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה דעטיימאנלאמא רעד ןופ רערהיפ יד ןעוו
 -יטש עליפ טנענענאב ייז ןעבָאה ,ָאנאקיש ןיא טיײברַא
 -יז .ָאנַאקיש ןיא ןַא ,ןענופעג ןעבָאה ייז .געו ןיא רענ
 טייבראעג ןעבָאה עכלעוו רעדיינש יד טריזינַאגרֶא ןעוועג זיולב ןענ

 זיא עיצאזינַאנרא יד ןוא ,/סקראמ ןוא רענפאש ,טראה , עמריפ רעד ייב
 .ןאינוי רעטײברַא ןֵא ןעבָאה ןופ גנַאּפנָא ןַא זיולב ןעוועג

 ןיא ןעראוועג ןעננאפעגנָא זיא ןיײּפמאק-סנאיצאזינַאגרַא רעגיזיר  ַא
 סרעדושטקעפונאמ-רעדיילק יד ןופ ןערָאװעג טפמעקאב זיא רעכלעוו ,58
 ןעבָאה סָאוװ ,ענינעי יד ?ןעטסיל-קעלב, ךרוד ,ןפוא ןעטסרעטיב םעד ףיוא
 ,םענייא ןעדעי טייברא רעד ןופ טנאזטנא טָאה ןעמ ,ןָאינוי רעד וצ טרעהעג
 ,ןָאינוי רעד ןיא ןיירא זיא רעכלעוו

 ךעטיימאנלאמא רעד ןופ טייברא יד טלעטשענּפָא טינ רעבָא טָאה סָאד
 ,רעבמעטּפעס ןעט16 םעד ןוא ,עירטסודניא יד ןעריזינַאגרָא וצ ָאנַאקיש ןיא
 טריזינַאגרָא זיא דעטיימאגלאמא יד יוװ םעדכָאנ ןעטַאנָאמ ףלע זיולב ,52
 -ַאקיש יד וצ ןעגנורעדַאפ טלעטשעגסיורא דעטיימאגלאמא יד טָאה ,ןערָאװעג
 טינ ,טייברא ךָאו א ןעדנוטש 48 ראפ סרערושטקעפונאמ-רעדיילק ד'אנ
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 טלהָאצעג לָאז םיַאטרעװַא רַאפ ,םיבוט-םימי עַאנעל יד ןיא ןעטייברא וצ

 ,טנעצָארּפ 29 ןופ תוריכש ןיא גנורעכעה א ,ליפיוזא לָאמ ןעבלאהרעדנא ןערעוי

 -ייברא ,גניניײגרַאב עוויטקעלָאק ןופ טכער סָאד ןוא ןָאינוי רעד ןופ גנונעקרענא

 -טיברַא ןַא ןוא עכאזרוא רעדנעגינעג ַא ןהִא ןערעוו טנאזטנַא טינ ןעלָאז רעט

 ןוא םיכוסכס ןעכיילנוצסיוא ןערעוו טרהיפעגנייא לָאז ירענישַאמ-ןָאשייר

 סעשזרייוו יד ; עירטסודניא רעד ןופ רעטיײברַא עלַא רַאפ שזדייוו םומיניס ַא

 ןופ ,ראלָאד 295 סרעמירט ןופ ,ךָאװ ַא ראלָאד 26 ןייז לָאז סרעטַאק יד ןופ

 .ךָאוו ַא ראלַאד 8 סרענרעל ןופ ןוא ראלָאד 20 ןעמלעשוב ןוא סרענימאזקע

 רעטערטרַאפ רעד ןוא ןערָאװעג ןעזיוועגקירוצ ןענייז ןעננורעדָאפ עזיד

 םימ טָאה ,סקיזייא ןיטרַאמ ,ןָאשיײאיסָאסַא סרעיהדָאלק ?ײסלָאה יד ןופ

 ןעזומ ןעלעוו רעטייברַא יד זַא ,ןעננורעדָאפ יד ףיוא טרעפטנעעג גנוטכאראפ

 ןעלעו סרערושטסעפונאמ יד סָאװ ראפרעד טייברא רעד וצ קירוצ ןעמוק

 טרעפטנעעג ףיורעד טָאה ןַאמליה טנעדיזערּפ .ןָאינוי ןייק ןענעקרענַא טינ

 ,1918 ,רעבמעטּפעס ןעט99 םעד ןוא קיירטס א ראפ ףור ַא טימ סעסָאב יד

 ַא ןיא ןענופעג רעטיײברַא-רעדיילק דנעזיוט גיצנַאװצ ןוא ףניפ ךיז ןעבָאה

 .ןאינוי רעייז ןופ גנונעקרענא רעד ראפ ןוא ןעננוגנידַאב ערעסעכ ראפ ףמאק

 -לאמא יד סָאװ עטסרעטיב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא קיירטס רענעי

 -טרָאטש רעד ןופ טכַאמ עצנַאנ יד .ןערהיפוצנָא טַאהעג טָאה דעטיימאנ

 סרערושטקעפונאמ יד ןעצישאב וצ ןערָאװעג טרירטנעצנַאק זיא ננורינער

 .רעכערב-קיירטס ןוא סרעטסגנעג ענעגנודעג ערעייז ןוא

 -ָאיּפש עטלעטשעגנא ןעוועג ןענייז סע זַא ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה סע

 ןעבָאה ןוא סרערושטקעפונאמ יד ןעפלעה וצ טײברַאעג ןעבָאה עכלעוו ,ןענ

 -ניא יד רַאפ טסַאּפעג ךיז טָאה עכלעוו עיצַאמרָאפניא סיִלָאּפ רעד ןעבעגעגנ

 טגידנעענ ךיז טָאה ףמַאק רעסיורג רעזיד ,םיתב-ילעב יד ןופ ןעפערעט

 ןעצנַאגניא טינ ךיוא רעבָא ,גיז ַא טימ טינ ,1918 ,רעבמעצעד ןעט19 םעד

 טייברא רעד וצ קירוצ ןעגנאנעג ןענייז רעטײברַא יד ,לַאפכרוד ַא טימ

 ןא טרהיפענסיוא טינ רעבָא ןעבָאה ייז ,ןָאינוי א ןופ רעדילנטימ גידנעייז

 -רַא ןעגנַאנעג ןענייז ייז .ןאינוי יד ןענעקרענא ןעלָאז םיטַאבעלַאב יד

 רעטסעב רעטשרע רעד ייב ןעיינאב וצ ףמאק םעד גנונפָאה רעד טימ ןעטייב

 ,טייהנענעלעג

 ,תונברק ליפ ױזַא טסָאקעג טָאה רעכלעוו ,ףמאק ןערעטיב ןעזיד ךָאנ

 וצ גנונפָאה יד ןעבענענפיוא טינ ןוא טהורעג טינ דעטיימאנלאמא יד טָאה

 ןיא ןוא 1918 רהאי ןיא .טריזינַאנרָא רעטייברא-רעדיילק ר'ָאנאקיש יד ןהעז

 גו ןעסיורג א טַָאהעע דעטיימאנללאמא יד טָאה ,9

 ןוא רענפאש ,טרַאה , ןופ קירבַאפ רעדיילק רעד ןיא
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 רערהיפ יד ןוא ןאינוי יד טניטומרע רהעמ ךָאנ טָאה סָאד ,?םקרַאמ

 ןיא רעטייברא יד ןעשיווצ ןָאיצַאזינַאנרָא ראפ עיצַאטינַא יד ןעטלַאהוצנָא

 -ַאלפוצ ףמאק רעד ךיז טָאה 1919 ןיא ןוא סירָאטקעפ-רעדיילק עדעדנַא יד

 רעּפעש 'סקראמ ןוא רענפאש ,טרַאה ןיא סָאװ ראפרעד ,רחעמ ךָאנ טרעק

 ןהעצ טימ --- ךָאוװ-סטייברא ענידנוטש 44 יד ןעראוועג טרהיפעננייא זיא

 ,קיירטס ןעשירָאטסיה ןעסיורג ן'כָאנ ,1911 ןיא יוװ רעגינעוו ךָאו א ןעדנוטש

 -קעפ ערעדנַא יד ןופ רעטייברא יד ףיוא טקריוועג קראטש רהעז טָאה סָאד
 -ענכרוד ןיוש ןעבָאה רעטייברא-רעדיילק יד סָאװ םעד ץָארט ,ןוא סירָאט
 טיירג ןעוועג ייז ןענייז ,סקיירטס ערַאבטסָאק ןוא ערעטיב עסיורג עליפ טכַאמ

 סָאד רַאפ ךיז ןערעפּפִא וצ רעדיוו ןוא ןעדייל וצ רעדיוו ,ןעפמעק ֹוצ רעדיוו

 -ויברא יד ןענייז ,1919 ,ראונאי ןעט29 םעד ןוא טריזינַאנרָא ןייז וצ טכער

 ןאינוי עבלעזיד ראפ ףמאק ןיא רעטנורא רעּפעש עסיורנ ערעדנַא ןופ רעט

 ,ןעגנוגנידאב

 -ידנוטש-44 יד ןערהיפוצנייא ;נאפנָא ןא טכאמענ ייז ןעבָאה םעד טימ

 ,םעד ראפ ןעטמעק וצ טיירג גידנעייז ןוא נידנעטראוורע ,ךָאוװ-סטייברא ענ

 טָאה ,אגאקיש ןיא דעטײמַאנלַאמַא רעד ןֹופ רעהעטשרָאפ ,ןיוועל םעס

 יד זַא ,טרעלקרע ןוא גניטימ-סאמ ןעסיורג ַא ייב רעטײברַא יד טריסערדַא

 טנאזטנא טעוװ סָאװ רעבמעמ ןעדעי ןענידייטראפ טעװ ?דעטיײמַאגלַאמַא,

 עבלעז סָאד .טייברא רעד ןופ ןעּפַאטס וצ טירש ןעזיד ןעמענ רַאפ ןערעוו
 טניימעג ןעבָאה םיתב-ילעב יד ןוא רעּפעש ערעדנַא ןיא ןערָאװעג ןָאטעג זיא

 ןעזָאלעגסױרא דלאב ןעבָאה ייז ,ןערָאװעג טרעלקרע זיא קיירטס ַא זַא
 ,ןעגנוגנידאב עטסעב יד ןעבעג ייז ןעלעוו ייז זַא רעטײברַא יד וצ סרַאלוקריס
 ןיא ןהעג טינ ןעלָאז ייז יבַא ,טייברא ןעדנוטש 44 ןערהיפנייא ןעלעוו יז זַא
 גנוגעוואב עזיד טײרּפשרַאפ ךיז טָאה רעייפ-דלאוו א יו רעבָא .ןאינוי רעד
 ןעלעוו ייז זַא ןעסיוו טזָאלעג ןעבָאה סעסָאב יד יו םעדכָאנ געט יירד ןוא
  טרחיפעגנייא ייז ןעבָאה רעטייברא יד ןופ ןעננורעדָאפ יד ןעבעגכָאנ טינ
 .רעטייברא דנעזוט 22 ראפ ךָאװ-סטייברא ענידנוטש 44 יד

 ןענייז אגאקיש ןופ רעטייברא-רעדיילק יד זַא ,וצרעד טרהיפעג טָאה סָאד
 "ושטסעמונאמ יד ייב ,רעדנעזיוט יד ןיא דעטיימאנלאמא רעד ןיא ןיירא
 טרעלקרע ןעמ טָאה ,ןָאינוי יד ןענעקרענַא טלָאװענ טינ ןעבָאה עכלעוו סרער
 יד ןעבָאה ,1919 ,יַאמ ןעט1 םעד זא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא סקיירטס

 -לַאמא יד טימ טנעמירנַא ןַא ןעבירשעגרעטנוא סעסָאב יד ןופ סנָאשיײאיסָאסַא
 ןופ עירטסודניא-רעדיילק יד ןוא אקירעמא ווא סרעקראוו גנידָאלק דעטיימַאנ
 טכאמ ןוא ןאיצאזינַאגרָא ןופ הנרדמ עטסכעה יד טכייררע טָאה ָאנאקיש
 ערעסערג ןעמוקאב ןעבָאה ייז ,רעטייברא-רעדיילק דנעזיוט 92 יד ראפ
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 ישַאמ-ןָאשיירטיברא ןַא ,גנינייגראב וויטקעלָאק ,ןעדנוטש עצרוק ,סעשזדייוו

 ןעבָאה ייז ,סעֶלַא ןופ רעניטכיוו זיא סָאװ ,ןוא םיכוסכס ןעלטעס  וצ ירענ

 ןופ .ןאינוי רעניטסול-ספמאק ,רעסיורג ,רעניטכעמ א ןיא טריזינַאנרָא ךיז

 רַאפ טייברא רעוײטקורטסנָאק ןופ עדָאירעּפ יד ןָא ךיז טננאפ טייצ רענעי

 .סרעקריָאוװ גניהדָאלק דעטיימאנלאמא יד

 יד גָאט-צ-טנייה זיא ןוא ןעוועגנ זיא דעטיימאנלאמא ר/ָאנַאקיש יד

 -כירנייא עיינ עדעי .,דנאל ן'רעביא ןָאיצַאזינַאגרא רעד ןופ טפארק-ביירט

 זיא ,טיובעג טָאה דעטיימאנלאמא יד סָאװ עיצוטיטסניא עיינ עדעי ,גנוט

 .ָאנַאקיש ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג

 .ָאנַאקיש ןיא ןערָאװעג טרילבַאטע זיא קנאב דעטיימאנלאמא עטשרע יד

 -ַאקיש ןיא ןערָאװעגנ טרילבַאטע זיא דנָאפ-סגנורעכיזרַאפדןעזָאלסטייברא רעד

 טרהיפעגנייא זיא טייברא יד ןערילָארטנָאק וצ סיִפֶא טנעמיָאלּפמע רעד ; ,ָאג

 ַא סלַא דעטיימאנלאמא יד .ואוושרעדנַא יוו רעהירפ ָאנַאקיש ןיא ןערָאװעג

 ענידנוטש-44 יד ןערהיפוצנייא עיצאזינַאנרָא ןערענָאיּפ יד ןעוועג זיא עצנאנ

 -סטייברא יד טצריקראפ רָאנ טינ טָאה דעטײמַאנלַאמַא יד .ךָאװ-סטייברא

 -נָאק עלעירטסודניא ןַא ןעפאשעג ,ענַאל ס'רעטייײברַא יד טרעסעכרַאפ ,טייצ
 ַא רַאפ רעטיײברַא-רעדיילק םעד טכַאמענ ןוא סירָאטקעפ יד ןיא עיצוטיטס

 עכלעוו רעטנוא ןעגנוגנידאב יד רעביא העד ַא טָאה רע ואוו ,ּפַאש ןיא רעגריב

 רענגעג ןופ גנונעקרענא יד ךיז ראפ ןענואוועג טָאה יז רָאנ ,ןעטייברא לָאז רע

 ,דנאל ןעצנַאנ ן'רעביא דניירפ ןוא

 -רַאפ דנַאל ן'רעביא ןענייז 1923 ןופ סוזנעצ ןעלעירטסודניא םעד ייב

 -רענעמ ןופ דיירט םעד ןיא רעטײברַא טנעזיוט 199 םורא ןערָאװעג טנעכייצ

 -םעשאב ןעוועג ,טנעצָארּפ 62 רעדָא ,טנעזיוט 121 ןענייז ייז ןופ .ננודיילק

 ךאלטדעטש יד נידנענעכערניירא טינ ,טדעטש ענעדישראפ 10 ןיא טניט

 ,איפלעדַאליפ םורא

 רהָאי ןיא ,ןהָאפ רהיא טלעקיווענרעדנאנַאפ טָאה דעטיימאנלאמא יד ןעוו

 טייבראעג קראי וינ ןיא רעטייברא-רעדיינש עטריזינַאנרַא יד ןעבָאה ,4

 -טינ יד ןעריזינַאגרָא ץוחַא ,ליצ רעטסכעה רעד .ךָאו ַא ןעדנוטש גיצפופ

 48 רעד ןופ ננורהיפנייא יד ןעוועגנ טלָאמעד זיא ,רעטײברַא עטריזינַאגרָא

 טלעטשענ ךיז טָאה עיצאזינַאנרַא יד תעשב .ךָאװ-סטייברא רענידנוטש

 טעוװ ןעמ יוזא יו ןוא ןעו ,טמיטשאב טסואוועג טינ ןעמ טָאה ,ליצ םענעי

 וצ סָאד ױזַא יו ןוא ,סולשַאב םעד טַאהעג טָאה ןעמ .ןעכיירגרעד סָאד

 ןָאט וצ טייצ יד ןעמוקעג ןיא סע זיב ןעזָאלענרעביא ןעמ טָאה ןָאט

 ןעמ ןוא ,ןעלטימ עטסעב יד ןוא טייצ עטסעב יד ןעבילקעגסיוא טָאה ןעמ

 .ךָאו-סטייברא רעגידנוטש-48 רעד וצ ןענָאלשרעד ךיז טָאה
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 םעד טגארטפיואאב טָאה 1918 ןיא ןָאשנעװנָאק דעטיימאנלאמא יד

 וצ ןעגנוגנערטשנָא עכילגעמ עלא ןעכַאמ וצ דראָאב וויטוקעזקע לארענעג

 -ןָאק יד טָאה לָאמסָאד ךיוא .ןעדנוטש 44 זיב ךָאוװ-סטייברא יד ןעצריקרַאפ

 ,טסואוועג טינ טָאה רענייק .יױזַא יו ןוא ןעוו ןעסָאלשאב טינ ןָאשנעװ

 .ןערהיפכרוד סולשאב םעד טעוװ ןעמ ױזַא יוװ ןוא ןעוו ,ןעסיוו טנָאקעג טינ ןוא

 טנעלענרַאֿפ טָאה ןעמ .ןעזייוואב טנָאקעג סָאד טָאה ןיילַא טייצ יד רָאנ

 תעשב וליפַא .קרָאי וינ ןיא ןעטנאקירבאפ יד רַאפ גנורעדָאפ העש-44 יד

 טמיטשאב טסואוועג טינ ןעמ טָאה ןערָאװעג טגעלעגרָאפ זיא גנורעדָאפ יד

 ןעגנערבוצניירא ןעוועג זיא הנוכ-טּפיוה יד .ןהעשעג טעוװ רעטייוו סָאװ

 רעטייברא יד ןעשיווצ ךָאוװ-סטייברַא רענידנוטש 44 רעד ןופ קנאדעג םעד

 -רע ןעלעוו ןעגנוננידאב יד סָאװ ץלַא ןָאט ןַאד ןוא ,רעבעג-סטייברא יד ןוא

 -ירבַאפ רעקראי וינ יד .טייסכילקריוו א ראפ קנאדעג םעד ןעכַאמ וצ ןעביול

 רעלַאסָאלַאק רעייז ךרוד ןָאינוי רעד ףליה וצ ןעמוקעג רעבָא ןענייז ןעטנַאק

 ייז .,ןעקירבאפ יד ןֹופ רעטייברא-רעדיינש יד ןעפרַאוװסיורא ןופ טײקשירַאנ

 רעבָא .,ןָאינוי יד ןעכערבוצ וצ הנוכ רעד טימ טוַאקַאל םעד טכַאמענ ןעבָאה

 רַאפ גיטסנינ ןעוועג ןענייז טייצ רענעי ןיא ןעגנוגנידאב עלעירטסודניא יד

 -רעד ןוא ףמאק-טואקַאל םעד ןענואוועג טָאה עכלעוו ,דעטיימַאנלַאמַא רעד

 טָאה ןעמ יו רעהירפ ךאוו-סטייברא עגידנוטש 44 יד טרהיפעגנייא טימ

 ,קראי וינ ןיא טעטראוורע ןיילא

 יד טָאה ,1928 ןיב 1926 ןופ :ןערהָאי יד ןופ ףיולראפ ןיא
 ןופ סקיירטס ענעדישרַאפ רַאפ 9128,000 טרעייטשענייב דעטיימַאנלאמא
 .סעיצוטיטסניא ןוא ןעגנומענרעטנוא-רעטיײברַא רַאפ ןוא סנָאינוי ערעדנַא

 ןיא ענייא :ןעקנאב ענענייא ייווצ טצעי טָאה ?דעטיײמַאנלאמא, יד
 ,קראי ןינ ןיא עטייווצ א ןוא ,ָאנאקיש

 ןענייז דעטיימאנלאמא רעד ןופ ןעגנואוטפיוא עטסגיטכיוו יד ןופ ענייא
 -רע רעדנעצנעלג ַא ןענייז ייז .קראי וינ ןיא רעזייה עוויטַארעּפָאָאק יד
 ,דעטיימאנלאמא רעד רַאפ ץלָאטש ַא ןוא גלָאפ

 ןופ עירטסודניא רעדיינש-רענעמ רעד ןיא זיא רהֶאי רַאֹּפ עטצעל יד רַאפ
 -ייברא-רעדיינש יד ןעדייל ,ךילריטַאנ ,ןוא טיײברַא גינייוו ןַארַאפ קרָאי וינ
 יד קרָאי וינ ךָאנ ןעגניירבוצקירוצ לעטימ םלא ליפ רהעז ןופרעד רעט
 טּפעלשרַאפ ןעבָאה ןעטנַאקירבַאֿפ יד עכלעוו ,רעדיילק רענעמ ייב יירעדיינש
 רעדיינש דעטײמַאנלַאמַא יד ןעבָאה --- .ךאלטדעטש ענימורַא ערענעלק ןיא

 -נא ,טייברַא-קיטש טרהיפעננייא קירוצ סנעטצעל קראי וינ ןיא סלאקָאל |
 ,טייברא-ךָאוו טָאטש



 ןיא רעטײברַא רעדיילק-ןעיורפ יד ןופ סגָאינוי יד
 .אקירעמַא

 רעכַאמקואלק רעקראי וינ יד -- .אקורעמא ןוא סנָאינוו רעכַאמקואלק עטשרע יד

 -- .1888 רהָאו ןוא קוורטס-לארענעג רעד --- ."םידוהַאי , עשטייד יד ןופ ןאינוי

 -ַאשוד, יד --- .עבָאּפע-סעדנַָארַאב יד -- .םעטסיס-גנוטעוופ רעד ןעגעג ףמַאק רעד

 עטבישעג יד --- .ןאונוי רעכַאמקואלק רעד ןוא גנוטלַאּפש וד ןוא "עטבישעג-עקוומ

 סנאינוו עשודוא עטשרע יד --- .טדעטמש ערעדנַא וד ןוא סנאונוו רעכאמקואלק וד ןופ

 -- .רעדיולק-ןעיורפ ערעדנַא ןופ רעטייברא וד ןופ ןוא רעכַאמ טסייװ וד ןופ

 -- .ןאינוי סרעקריאוו טנעמרַאגסידוול לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טרובעג רעד

 רעפיר יד ןופ קיורטס לַארענעג רעד ןוא 1008 רהָאו ןיא קיורטס טיװנָאב רעד

 -סיח רעד -- ."סעקינלַאורטסָאדנוא , יד טימ ףמַאק רעד --- .1907 רהָאי ןופ רעכַאמ

 -ער רעכַאמקואלק יד --- .1909 רהָאי ןיא רעכאמ טסייוו יד ןופ קיזרטס רעשירָאט

 רעד --- ."לָאקָאטָארּפ, ן'רעטנוא ןערהאי עטשרע יד -- .1910 רהָאי ןיא עיצולָאװ

 ןוא "רעפא-שטיוורוה, יד -- .1911 רהאו ןיא דנאלווולק ןיא קיורטס לארענעג

 וד יד ןופ עיצוינַאגרָא וד -- .לאנָאשענרעטנוא רעד ןיא גורק-רעדורב רעטשרע רעד

 .ןערהאי-המחלמ וד ןוא -- .רעטיײברַאיאנָאמיק ןוא רעּפַאר ןוא סדוג-טייהוו

 -וומ סידיול יד -- .1991 ןוא 1919 ,1916 ןערהאי יד ןיא סקוירטס לארענעג יד

 טימ ףמאק רעד -- .רעטויברא-לעטנַאמ-ןעגער יד ןופ ןאינוי יד -- .ןאינוו סרָאל

 ןוא רעכַאמקואלק רעקראו וינ וד ןופ קוורטס-לארענעג רעד --- .ןעטסינומָאק יד

 .1929 ןופ קיירמס רעד ןוא 1096 רהָאו

 ןיא זיא (רעהיינ לעטנַאמ-ןעיורפ) רעכַאמ-קוָאלק ןופ ןָאינוי עטשרע יד

 -רעטייברַא םעד רעטנוא רהָאי ןעט1880 ןיא ןערָאװעג טריזינַאגרָא קרָאי וינ

 .ןערהָאי עצרוק טַאהעג רעבָא טָאה ןָאינוי ענעי .?רָאבייל ווא סטיינ, ןעדרָא

 לָאמ ןעטייווצ םוצ קרָאי וינ ןיא ןערָאװענ טריזינַאגרָא זיא 1882 רהָאי ןיא

 ץנאג ַא טריטסיזקע טָאה ןָאינוי יד ךיוא רעבָא ,ןָאינוי רעכַאמקוָאלק ַא

 ,טייצ עצרוק

 טייקבילקריוו רעד .ןיא ןענייז רעכַאמקוָאלק ןופ סנָאינוי עטשרע יד

 ,רעמוז ןעדעי .סעיצַאזינַאגרָא-ּפאש זיולב רָאנ ,סנָאינוי ןייק ןעוועג טינ רָאנ

 רעטייברא יד ןוא ןעגנַאּפנָא ךיז טגעלפ סקוָאלק ייב ןָאזעס-יזיב רעד רעדייא

 עיינ ןעפערט ייז ןעגעלפ ,ןעטייברא רעּפעש יד ןיא ןעמוקפיורא ןעגעלפ
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 ןעטנאקירבאפ יד סָאװ ,ןעזיירּפ יד ןוא ,סעסערד ןוא סקוָאלק יראפ סעדָאמ

 .עניילק רחעז ןייז ןענעלפ ,ייז ןעכַאמ ראפ ןעבענ ןעלעוו דעטיײברַא יד ןענעלפ
 סָאװ ,סקיירטס ןעכערבסיוא רעּפעש-קוָאלק עליפ ןיא ןענעלפ םעד בילוצ

 -בַאפ רעד זיב ,ןעכָאװ רַאּפ ַא רַאנָאז לָאמא ןוא נעט רָאַּפ ַא ןערעיוד ןענעלפ

 גידנעבעג ,רעטײברַא ענייז טימ ןעכיילנטיוא ךיז ןוא ןעמוק טנעלפ טנַאקיר

 ףילנהעווענ .סערד ַא רעדָא לעטנַאמ ַא ןעכַאמ רַאפ רהעמ טנעס רָאֹּפ ַא ייז

 ַא טימ רעטיײברַא יד ןעריטקארט ךיוא ייברעד ךָאנ טנאקירבאפ רעד טגנעלפ

 ,קיירטס סיוא -- ןוא חחמשו ןושש ןערעוו טנעלפ סע ריב ךאלסעפ רֶאּפ

 טנעלפ סָאװ ,קיירטס ןימ אזא ןעכערבסיוא טנעלפ סע ןעוו ,לָאמ ןעדעי

 רעטייברא יד ןופ רעהעטשראפ ןעמוק ןענעלפ ,טייצ ןעכָאוו רַאַּפ ַא ןערעיוד

 ןענעלפ רעטייברא יד ןוא ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק ַא ןעריזינַאנרָא וצ ןהעז ןוא

 ןעגעלפ רעקיירטס יד יו לענש ױזַא רעבָא .ןָאינוי רעד וצ ןהעטשוצ ןרעג

 ,ןעטייברַא ףיורא קירוצ ןענעלפ ןוא סָאבעלאב רעייז טימ ןעכיילנסיוא ךיזי

 ןיוש טנעלפ סע רעכלעוו ןופ ,ןָאינוי רעד ןָא ןעסענרַאפ ךיילנ ייז ןעגעלפ

 .ןעביילב טינ רכז ןייק

 ,אקירעמַא ןיא ןעמוקענ 1882 ןופ רעמוז ןיא ןיב ךיא ןעוו קנעדענ ךיא

 ןופ ןעניוצעגסיורא ךיז בָאה ךיא יווװ םעדכָאנ --- ,ישזַאל עטשרע ןיימ זיא

 דרַאשטרָא 86 ןעגעקטנא .טירטס דרַאשטרָא 95 ןיא ןעוועג ,ןעדרַאנ-לעסעק

 א ןופ ןענאטשאב זיא רעכלעוו ,לָאה "רעטמהיראב, ַא ןעוועג זיא טירטס
 נעלפ לַאקָאל-גניטימ םענעי ןעבעל .רעצעלּפ-סננולמַאזרַאפ ןוא ןולַאס-ריב

 יז ֹוצ לָאמ ןייא ןיב ךיא ןעו .ןעשנעמ ךס ַא ןהעטש ןהעז גידנעטש ךיא

 ךיא ןוא ,שטייד ךיז ןעשיווצ ןעדייר ייז יו טרעהעג ךיא בָאה ,ןעגנַאגעגוצ
 ןעלטנאמ-ןעיורפ ייב סרעקיירטס ןענייז סָאד זַא ,טנידנוקרע ךיז בָאה
 ןענייז ייז ןופ עטסרחעמ יד זַא ,ןענופענסיוא ךיוא בָאה ךיא .(םקוָאלק)
 -יכיירטסע ,עשטייד רָאנ ןעדיא עשיסור ןייק טינ רעבָא ,?לארשי ינב וניחאמ,
 -טַאזרַאפ א ןיא ןיירַא נָאט ןייא ןיב ךיא ,?םידוחַאי, עשירַאננוא ןוא עש
 ,ןופאס-ריב ןופ רעמִיצ ןעטשרעטניח ַא ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץאלּפ-סגנול
 ןעטלַאהעג טָאה ןַאמ ןייא ןוא קנעב יד ףיוא טצעזענסיוא ןעוועג ןענייז עֶלַא
 שטָאכ ,,ןאיני, רעד ןענעװ טדערעג ץלַא טָאה רענדער רעד .עדער ַא
 סָאװ ,טסואוועג ןענעווטסעדנופ ךיא בָאה ,רענירג ַא רָאנ ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא
 ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא יוװ דלַאב ,בָאה ךיא לייוו ,"ןָאינוי, ַא טניימ סע
 -טכארפ ןעדָאלנָא םייב "ןעמרָאשננַאל , יד טימ טקיירטסעג ןיוש ,אקירעמַא
 -ימיא עשידיא-שיסור ןעכלעוו ןיא ,קיירטס ןעטשרע םענעי בָאה ךיא) ןעפיש
 40, ךוב ןיימ ןיא ןעבירשאכ ךילרהיפסיוא ,טגילייטאב ךיז ןעבָאה ןעטנַארג
 ךיא בָאה עדער עצנאג יד .(?גנונעוואב-רעטייײברַא רעשידיא רעד ןיא רהָאי
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 ןערעוו ךיא ןעק יאולה : טרעלקעג ךיז ייב בָאה ךיא רעבָא ,ןענאטשראפ טינ
 ,רָאטיײרּפַא-סקוָאלק ַא

 * * א

 סנעטסרהעמ טיײברַאעג דיירט-קוָאלק ןיא ןעבָאה 1882 רחֶאי ן'זיב

 רהעז ןעווענ זיא עירטסודניא רעד ןיא רעטייברא-רענעמ ?הָאצ יד ,ןעיורפ

 ייז .ןעיורפ ןייז ךיוא ןענעלפ (סרעדיינשוצ) סרעטַאק יד וליפַא ,ןיילק
 .ןערעש עסיורג טימ ערַאַאװ יד ןעדיינש ןענעלפ

 ןיא רהָאי םענעי ןענייז 1800 רהֶאי ןופ סוזנעצ-סננוריגער םעד טיול

 טגיטפעשאב ןעוועג אקירעמַא ץנאגנ ןופ עירטסודניא-רעדיילק ןעיורפ רעד
 רהֶאי ןיא .ןעיורפ ןעוועג 4,850 ןענייז ייז ןופ ,רעטייברא 8,879 זיולב

 -רַא 28,192 טניטפעשאב ןעוועג ןיוש עירטסודניא רעזיד ןיא ןענייז 0
 .ןעיורפ ןעוועג 22,283 ןענייז ייז ןופ ןוא רעטייב

 -וצ סרעסעמ-דיינש יד ןערָאװעג טרהיפעננייא ןענייז 1876 רהָאי ןיא

 יד ןעכַאמ טנעלפ ןעמ סָאװ ןופ ,סערַאַאװ ערעדנַא ןוא ךוט יד ןעדיינשוצ

 -עמ ןעגיטפעשאב ןעמונעג ןעטנאקירבאפ-קוָאלק יד ןעבָאה ןַאד ,ןעלטנאמ

 זייווכאלסיב ןענייז סנירעדיינשוצ ןעיורפ עלַא ןוא סרעטאק-סקוָאלק סלַא רענ

 זיא רעטעֿפש רהָאי ענינייא טימ .ךאפ םעד ןופ ןערָאװעגנ טּפוטשעגסיױרא

 ,ךאפ-רעדיינשוצ ןיא ןעבילברַאפ טינ יורפ עניצנייא ןייק ןיוש

 עטייווצ ַא ןעמוקענרָאפ דיירט-סקוָאלק ןיא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 יד ןיא ,ןעבָאה ןעטנאקירבאפ יד ןעוו ןעווענ זיא סָאד .גנורעדנע עניטכיוו

 -נָא ,סרָאטײרּפַא-סקוָאלק סלַא רענעמ ןעניטפעשאב ןעמונעג ,ןערהָאי רעע0

 -היינ ףיוא ןעּפעטש וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ טָאטש

 ןערָאװעג טריטורקער ןענייז סרָאטײרּפַא-רענעמ עיינ יד .סקוָאלק ןענישַאמ

 דנַאלשטייד ןופ רעהַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעטנארגימיא עשידיא יד ןופ
 ךס ַא ןעוועג ןענייז ןעטנארנימיא ענעי ןעשיווצ .,ןראננוא-ךיירטסע ןוא

 .םייח רעד ןופ רעדיינש

 -נָא ךיז טָאה עירטסודניא-קוָאלק רעד ןיא גנורעדנע עסיורג עטירד יד

 יד ןיא עיצארנימיא רעשידיא רעסיורג רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעגנַאפעג

 ךיוא יו דיירט-קואלק ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז טלָאמעד .ןערהאי רע0

 -נִא ןעבָאה עכלעוו ,סרָאטקארטנָאק יד סדיירט-רעדיינש עגירעביא עֶלַא ןיא

 -סקוָאלק עסיורג יד ןופ סקוָאלק ענעטינשעג ךאלדנָאב ןעמענסיורא ןעגנַאפעג

 -קארטנָאק עזיד .,ןעננוניואוו ערעייז ןיא ןעכַאמפיוא סע ןוא ןעטנַאקירבַאפ

 ןעטנארגימיא עשידיא ענירגנ יד טייברא רעד וצ ןעמונעגפיודא ןעבָאה סרָאט
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 ןופ טייברא יד טנערעלעגסיוא ייז ןעבָאה ןוא אטיל ןוא ןעליוּפ ,דנַאלסור ןופ
 ,סקוָאלק ןעהיינ

 עטסערג יד זיא טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רעניֿפ0 יד ןיא

 ,םידוהאי עשטייד ןופ ןענאטשאב קרָאי וינ ןופ ןעטנַאקירבַאפ-סקוָאלק ?הָאצ

 ךיא ןעוו טייצ רעד ןיא טנאקירבאפ-סקוָאלק רעטסערג ןוא רעטסטלע רעד

 ,דיא רעשטייד ַא ,ןָאסַאנָאשזד ריַאמ ןעוועג זיא ,אקירעמַא ןיא ןעמוקענ ןיב

 | .ןֶא 1889 רהֶאי ןופ סענזיב-קוָאלק יד ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו

 -"ךייסניא; ענענייא ערעייז ןיא ןענעלפ ןעטנאקירבאפ-קוָאלק עלַא

 ,סרעשיניפ ןוא סרָאטיײירּפָא ,סרעדיינש ,סרעטַאק ןעגיטפעשַאב ןעקירבַאפ

 -סיורא ,טנָאזעג ןיוש יו ,ייז ןענעלפ סקואלק ענעטינשענ יד ןופ ךס ַא ןוא

 ,סרָאטקַארטנָאק עשידיא יד וצ ןעבענ

 קרָאי וינ ןיא סקיירטס רעכַאמ-קוָאלק עסיורג עטשרע יד ןופ רענייא

 ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,רהָאי ןעט1882 ןופ קיירטס רעד ןעוועג זיא

 ,רעכאמסערד ךיוא יוװ ,סנירעשיניפ ןוא סרָאטיײרעּפָא ,רעדיינש טגילײטַאב

 רעקיירטס ענעי .ןעקירבאפ-קוָאלק "דייסניא ,, ןיא טייבראעג ןעבָאה עכלעוו

 עשיראגנוא ןוא עשיכיירטסע ,עשטייד יד ןעווענ עלא טעמכ ךָאנ ןענייז

 ,םייח רעד ןופ רעדיינש ןעוועג ןענייז ייז ןופ ךס א .ןעטנארגימיא עשידיא

 ןעשיווצ .ןערהַאי רע70 יד ןיא ךָאנ אקירעמא ןיא ןעמוקענ ןענייז עכלעוו

 ךיוא ,ןעיורפ רענאקירעמַא ךס א ןעוועגנ ןענייז סנירעקיירטס ןעיורפ יד

 ןוא םורא .סנירעכאמ-סערד עטוג ,סעקטנארגימיא עשירייַא ןוא עשישטייד

 רענעמ ,רעטייברא 780 ייב טנילייטאב קיירטס םענעי ןיא ךיז ןעבָאה םורַא

 .קיירטס רעסיורג א ןעפייהעג ןערהָאי ענעי ןיא טָאה סָאד .ןעיורפ ןוא

 יענעוו ןעבירשעג ךס ַא ןַאד ןעבָאה ןעננוטייצ עשילננע רעקרָאי וינ יר

 יד זא ,ןעוועג ןענייז רעקיירטס יד ןופ ןעננורעדָאפ יד .,קיירטס םעד

 יד זא ןוא ,נָאט ַא טנעס 80 טימ ראלָאד 2 ןייז לָאז תוריכש-םומינימ

 ןיא רענייזא 6 זיב הירפ רעד ןיא 8 ןופ ןייז ןעלָאז ןעדנוטש-סטייברא

 עלאקידאר רהעז ראפ ןעראווענ טכארטאב טלָאמעד זיא סָאד .טנעווַא

 ךיז לָאז נָאט-סטייברא רעד זא ,גנורעדָאפ יד טּפיוהרעביא ,ןעננורעדַאפ

 -עלפ אקירעמא ןיא רעטייברַא עלַא לייוו ,הירפ רעד ןיא 8 ןופ ןעננַאפעגנָא

 רעד ןיא רענייזא 7 טיײברַא גָאט םעד ןעננאפנָא ןערהָאי ענעי ןיא ןענ

 ,הירפ

 ןענייז 1882 רהָאֹי ןיא קיירטס רעכַאמ-קוָאלק םעד ןופ רערהיפ יד

 עשידיא יד ךיוא יוװ ,"רָאבייל ווִא סטיַאנ, רעד ןופ ןעטאנעלעד ןעווענ

 םוצ טרעהעג ןעבָאה עכלעוו ,עיצילַאנ ןוא ןראננוא ןופ ןעטסילאיצַאס

 ."ןייאראפ רעטייברא ןעשידיא ,
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 ןאינוי ַא ןעראוועג טריזינַאנרָא ןיא קיירטס ןופ טייצ רעד ןיא

 יד ןעבָאה טלָאמעד ,"ןָאינוי רעכאמ קוָאלק ןוא סערד יד , ןעמָאנ ן'טימ

 טריזינאגרא ךיז לָאמ ןעטשרע םוצ קרָאי וינ ןופ ןעטנאקירבאפ-קוָאלק עכייר

 ןעגנורעדָאפ יד ןעפמעקאב וצ םוא םיטַאבעלַאב ןופ עיצַאיצַאסא ןא ןיא

 ,רעטייברא ערעייז ןופ

 ןעגעלפ עכלעוו ,סרָאטקארטנָאק ןעוועג ןיוש ןענייז טייצ רענעי ןיא

 ןעכאמפיוא סע ןוא ןעטנאקירבַאפ-קוָאלק עכייר יד ייב טייברא ןעמענפיורַא

 תוכאלמ-לעב יד זיולב ןַאד רעבָא ןעבָאה טקיירטסענ .ןעגנוניואוו ערעייז ןיא

 טרָאס ןעטוג םעד ייב טייבראעג ןעבָאה עכלעוו ,רעּפעש "דייסניא , יד ןופ

 ןאד סרָאטיײרעּפָא יד ןעגעלפ סרָאטקארטנָאק יד ייב .סעסערד ןוא ןעלטנאמ

 רעכַאמ-קוָאלק יד ןעבָאה קיירטס םעד .ןעלטנאמ עניליב יד זיולב ןעהיינ

 -כאנראפ ךיילג רעטייברא יד ןעכָאה ןָאינוי יד רעבא ,ןענואוועג טלָאמעד

 טינ רהיא ןופ ןמיס ןייק רהעמ ןיוש זיא ןָאזיס ןעטסקענ םוצ ןוא טניסעל

 | .ןעבילברַאפ

 טריזינַאגרָא "רָאבייל ווֶא סטיַאנ, יד ןעבָאה 1888 רהֶאי ןעבלעז ןיא

 סרעטַאק ףיַאנ םַאטָאג יד, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןָאינוי ַא ןיא סרעטאק יד

 יילרעלא טגנאלאב ןעבָאה ןָאינוי רעד וצ .2088 לאקאל ,"ןָאשיײאיסָאסַא

 טריזינַאנרָא ךיז סרעטַאק-קוָאלק יד ןעבָאה רהָאי ןעט1884 ןיא .,סרעטַאק

 ."רָאבייל ווָא סטיַאנ, יד רעטנוא ץלַא ,לאקאל ןערעדנוזַאב ַא ןיא

 ַא טריזינַאגרֶא ךיוא רָאבייל ווֶא סטיַאנ יד טָאה 1883 רהֶאי ןיא

 1884 רהֶאי ןיא .ָאייהַא ,אדילַאט ןיא סרעכאמ סערד ןוא קוָאלק ןופ לַאקָאל

 ןאמלוא אמריפ רעד ןענעג רָאמיטלאב ןיא טקיירטסעג רעכאמ-קוָאלק ןעבָאה

 קרָאי וינ ךָאנ ןערהָאפעג זיא עמריפ רענעי ןופ רענייזעד רעד .ינאּפמאק ןוא

 רערָאמיטלאב יד רעבָא .סרעכערב-קיירטס טכארבעג טרָאד ןופ טָאה ןוא

 רעקרָאי וינ עטכארבענ יד טימ טדערעגנעמאזוצ ךיז ןעבָאה סרעקיירטס

 קירוצ ןענייז ייז ןוא תואצוה ףיוא ןעבענעג ייז טָאה ןעמ ,רעכאמ-קוָאלק
 -עלענ "סבעקס, רעקרָאי וינ יד ןעבָאה ?ייוורעד רעבָא ,ןערהָאפעג םייהַא

 .ןָאינוי א ןעריזינאנרא וצ יוזא יוז סרעקיירטס רערָאמיטלאב יד טנער

 רהעז דיירט-קואלק ןיא םעטסיס-נניטעווס יד ךיז טָאה קרָאי וינ ןיא

 סרָאטקַארטנַאק-קואלק ?הָאצ יד זיא 1884 רהָאי ןיא .טלעקיווטנע לענש

 ןיוש זיא סקוָאלק ןופ טייברא עצנאג יד טעמכ זא ,סיורג יוזא ןעראווענ

 ןענייז ןאד .סרָאטקארטנָאק ייב רעּפעש-טעוװס יד ןיא ןעראוועג טײברַאעג

 -קוָאלק ןעראוועג דנאלסור ןופ ןעטנארנימיא עשידיא ןעסאמ עסיורג יד סע
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 ןענייז רעּפעש-גניטעווס ענעי ןיא ןעגנוגנידַאב-סטייברא יד .סרָאטײרעּפָא
 ,ןעמוקנָא טנעלפ סקואלק ייב ןָאזעס-יזיב רעד ןעוו .עלעבארעזימ ןעוועג
 ןעמ .תעל-תעמ ןיא העש 20--18 ןעטייברא רָאטײרעּפא-סקוָאלק א טנעלפ
 ןעדנוטש עגנאל עניוזא נידנעטייברא .קיטש ןופ סקוָאלק יד ןעהיינ טגעלפ
 יד יווװ רהעמ ןָאזעס ןיא ןענידראפ רָאטײרעּפָא-סקוָאלק א ,ךילריטַאנ ,טגעלפ
 ןָאזיס-יזיב ן'כָאנ .ךאפ ןערעדנא ןעכלעוו דנעגריא ןופ רעטייברא עשידיא
 | ,טיקגיזָאלסטייברא ןופ ןעטַאנָאמ ןעמוק ןעגעלפ

 א ראפ ןעטלָאנעג ןערהָאי ענעי ןיא רָאטיײרעּפא-סקואלק ַא טָאה ךָאד
 רעכלעוו ,טנארנימיא ןעשידיא םעד ןייז אנקמ טגעלפ ןעמ .רענידראפ ןעטוג

 ,רָאטײרעּפָא-סקוָאלק א ןתח א ןענארקעג רעטכָאט ןייז ראפ טָאה

 ,ערערעווש ליפ א ,ערעווש א רהעז ןעוועג זיא סקוָאלק ייב טייברא יד
 ענענייא ןעבָאה טפראדעג טָאה ןעמ .,ךאלדמעה רעדָא סטנעּפ-ינ ייב יו
 סקואלק ייב רעּפעש-טעווס יד .ןעכאז ןעביז ערעדנַא עלַא ןוא ןענישַאמ-היינ
 יד יװ ,טפול ןהִא ןוא טכיל ןהִא ,גיצומש ןוא גנע יוזא טקנוּפ ןעוועג ןענייז
 עשידיא ערעדנא ןוא סטנעּפינ ,ןעזיוה ייב ,קער רענעמ ייב רעּפעש-טעוװס
 ןָאזיס-ןערב ןיא סָאװ ,ןעוועג זיא דיישרעטנוא רעניצנייא רעד .סדיירט
 ןעדנוטש 102 ןעטײבראּפא רָאטיײרעּפא-סקוָאלק רעד טגעלפ סקוָאלק ייב
 א ראלַאד 80 ןענידראפ טנעלפ רע זא ,ןעריסאּפ טגעלפ סע ןוא ,ךָאו א
 ,ךס א רהעז טניימעג ןערהָאי ענעי ןיא טָאה סָאד סָאװ ,ךָאװ

 רעשידיא ,, רעד טָאה 1885 רהָאי םעד ןופ טייצ רעמוז זא ,קנעדעג ךיא
 ןופ ןעגנולמאזראפ-ןעסאמ ןעפורעג קרָאי וינ ןופ "ןייאראפ רעטייברא
 -ראעג ןַאד ןעבָאה עכלעוו ,סרָאטײרעּפָא יד ןופ סנעטסיימ ,רעכאמ-קוָאלק
 ענעי וצ ןעמוק ךיוא ןענעלפ סע .,רעּפעש-טעוװס דיַאס-טסיא יד ןיא טייב
 .ןעקירבַאפ-סקוָאלק "דייסניא, עסיורג יד ןופ רעדיינש קוָאלק יד ןענניטימ
 ,ןהעש בקעי :ןעװעג ןענייז ןעגנולמאזראפ ענעי ייב רענדער יד
 -ַאמ .ס ,סַא5 ג .ס ,רענ ַאק .א ,טי מ ס ס יאו?
 ךעדנ ַאסק על א ןעדייר ךיוא ןענעלפ סע .(רעכאמ-קוָאלק ַא) רעווַָאי
 .ב א ,"גנוטייצסקלָאפ, רעשטייד רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,סַאנָאי
 -עג ךיא עכלעוו ,ערעדנא ןוא יקסווַאלסארב .א .רד ,ןַאהַאק
 ןעגעלפ רעכַאמ-קוָאלק יד ןופ ןעגנולמאזרַאפנעסַאמ יד .טינ ןיוש קנעד
 םעד ןעמ טָאה ?לָאה לור ןעדלָאג,) טירטס ןָאטגניוװיר 129 ןיא ןעמוקראפ
 טסיא 108 ןיא ןעמוקנעמאזוצ ךיוא ךיז טנעלפ ןעמ .(ןעפורעג ץאלּפ
 -לעוװ ,רעצעלּפ-גניטימ ערעדנא ןיא ןוא ייוודָארב טסיא 177 ןיא ,יײװדָארב
 .ןעראוועג ןעפראוועגרעטנורא רעטעּפש ןענייז עכ
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 -לארענעג רעסיורג א ןעכארבענסיוא טָאה ,1885 ,טסוגיױא ןעט15 םעד

 .רעטייברא ּפאש-טעווס סנעטסיימ ,רעטייברא סקוָאלק 2,000 ןופ קיירטס

 ןייק טינ זיא סָאד זא,; ןעבירשעג ןאד טָאה "דלריִאו , קרָאי וינ יד

 -קוָאלק יד זא ןוא ."רעטוּפ טימ טיורב , ראפ ,טלָאװער א רָאנ ,קיירטס

 12 ןופ ןעפערטאב ןעלָאז ןעטסנידראפ ערעייז זא ,ןערעדָאפ סרָאטיײרעּפָא

 .ךָאו אא ראָלַאד 15 זיב

 ןעבָאה "ןייאראפ רעטייברא ןעשידיא , םעד ןופ רעדילנטימ יד רעסיוא

 ,"ןָאינוי רָאביײיל ?לארטנעס, רעד ןופ ןעטאנעלעד ןעפלָאהעג קיירטס ןיא

 עכלעוו ןעשיווצ ,סנָאינוי רעקרָאי וינ עלא ןופ טפאשרעּפרעק עלארטנעצ יד

 .סנָאינוי עשטייד עגיטסלָאמאד יד ןופ ןעטסילאיצַאס ךס א ןעוועג ןענייז סע

 -ראער לייוורעד ןאד ןעבָאה "רָאבייל ווֶא סטיאנ, רעד ןופ רעטערטראפ יד

 ."ןָאינוי רעכאמ קוָאלק ןוא סערד, יד לאקָאל רעייז טריזינאנ

 ,רעכַאמ-קוָאלק עטסטלע יד ןופ רעניא ,גרעבנעזָאר םהרכא

 -אב "סנָאינוי רעכַאמ-קוָאלק יד ןופ ןעגנורעניארע , ךוב ןייז ןיא טָאה

 גנודנירג רעד ייב ןעמוקענראפ זיא סָאװ ,גנוריסאּפ עוואקישט יד ןעבירש

 ןופ עטמַאַאב יד יוזא יו ,1889 רהָאי ןיא ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק רעד ןופ

 רעכאמ-קואלק ענעי טרילָאטסניא ןאד ןעבָאה "רָאבייל ווִא סטיַאנ , יד

 .ןָאינוי

 "ענירג, עלא גידנעייז ,גרעבנעזָאר טביירש ,רעכאמקוָאלק יד ,רימ ,

 ןא ,ןעמקריאװ-רעטסַאמ רעד סָאװ טרָאװ ןייק ןענַאטשראפ טינ ןעבָאה

 ןופ עטמאַאב ערעדנא ןוא ןאמרעשט)} סרעפלעה ענייז טימ ,ןאמשירייַא

 ןיולב ןעבָאה ריס .רעכאמ-קוָאלק ,זנוא וצ טדערענ ןעבָאה ("סטיַאנ, יד

 ןעמייהעג ןופ עטמַאַאב ענעי ןופ רענייא יוװ ,נרעבנעזָאר טביירש ,ןהעזעג

 טכאמעג טָאה ,ריירק קיטש א ןעמונעג טָאה "רָאבייל ווװֶא סטיַאנ, ןעדרָא

 עלא ןעסייהעג טָאה ןוא לעקריצ ןעסיורג א ענָאלדָאּפ רעד ףיוא לאז ןיא

 -ירייַא ןא טָאה ךָאנרעד .לעקריצ םעד םורא ןעלעטשמורא ךיז רעדילנטימ

 -רעווש ןיילק א שיט ן'פיוא טניילענקעווא ?סטיַאנ, יד ןופ רעטמַאַאב רעש

 ךס א .בוָאלג א ןעגנאהעגפיוא רע טָאה גנאגניירא םוצ ריט ן'פיוא ןוא לעד

 טעװ לעדרעווש | טימ זא גידנעניימ ,ןעקָארשרעד ךיז ןעבָאה רעכאמ-קוָאלק

 -רע ייז ןופ רענייא זנוא טָאה ,רעבָא ףוס םוצ .ןענעליוקסיוא ייז ןעמ

 ןעו :ןזיא עינָאמערעצ רעזיד ןופ גנוטיידאב יד זא ,שטייד ףיוא טרהעלק

 ןעסערעטניא יד יירט ןעביילב וצ ,העובש ןייז ןעכערב טעװ זנוא ןופ רענייא

 סטיַאנ, יד לייוו ,ןענלָאפראפ םהיא דרעווש רעזיד טעװ ,רעטייברא יד ןופ
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 ןענייז יוזַא ןוא, .טלעוו רעצנאנ רעד רעביא ניטכעמ ןענייז "רָאבייל ווא

 לאמ ןעטשרע םוצ ןעראוועג ןאד -- ,גרעבנעזָאר טגידנעראפ -- ,רימ
 ."טייל ןָאינוי

 טייצ ןעכָאװ 2 טרעיודענ טָאה 1889 ןיא קיירטס רעכאמ-קוָאלק רענעי

 ןעטסיל-זיירּפ עיינ יד ןעבירשענרעטנוא ןעבָאה ןעטנאקירבאפ-קוָאלק יד ןוא

 -נָאק ססוָאלק יד ךיוא יוװ ,ייז עכלעוו ,תוריכש רחעמ ראפ ,טייברא ןופ

 .ןָאזיס םענעי ןעלהָאצ וצ טעטכילפרַאפ ךיז ןעבָאה סרָאטקארט

 עשיריא א סאוו ,טקארטנָאק ןָאינוי רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןעסָאלשעג ךילטפירש טָאה ןערהָאי רע80 יד ןופ ןעטנארגימיא יד ןופ ןָאינוי

 קיירטס רעד יו דלאב רעבא . ןעטנאקירבאפ-סקוָאלק םיטאבעלאב טימ

 רעייז טניסעלכַאנרַאפ רעדיוו רעכאמ קואלק יד ןעבָאה טנידנעעג ךיז טָאה

 .ןָאינוי

 טסײרטפי-ּפַאש ךס א ןעמוקעגראפ קרָאי וינ ןיא ןענייז 1880 רֶהֶאי ןיא

 קרָאי ןינ ןופ קיטסיטַאטס רעטייברא ןופ ָארויב , יד .רעכַאמ-קוָאלק ןופ

 רהָאי םענעי ןיא ןזא ,ןָא טינ 1886 רהָאי ןופ "טנעמטראּפעד רָאבייל טייטס

 ןוא םקואלק ןופ רעטיײברַא 9,160 טקיירטסענ קרָאי וינ טייטס ןיא ןעבָאה

 ,רעדיילק-ןעיורפ ערעדנַא

 א רעדיוו ןעכארכענסיוא קרָאי וינ ןיא טָאה 1886 רהֶאי ןעבלעז ןיא

 רענעי וצ .סקוָאלק ייב רעטייברא ּפאש-טעווס יד ןופ קיירטס-?ארענעג

 ןעפורעג .ןאינוי רעכאמ-קואלק עיינ א ןעראוועג טריזינַאנרָא זיא טייצ

 ןופ םעשטנערב טימ ,"ןָאינוי רעכַאמ לעטנאמ טנעדנעּפעדניא, ךיז יז טָאה

 "עג טינ ןעבָאה רעכאמ קוָאלק יד .סרעשיניפ ןוא סרעסערּפ ,סרָאטײרעּפָא

 עשירייֵא יד סאוו ראפרעד ,"רָאביײיל ווָא סטיַאנ, יד וצ ןעננאלאב טלָאװ

 -סקוָאלק עננוי יד .סעינָאמערעצ עטסופ טימ ןעניטסעלאב ייז ןענעלפ

 ןיא ."טנעדנעּפעדניא , ןייז טלאוועג ןעבָאה ,"סטרָאּפס , יד ,סרָאטײרעּפָא

 רעכאמ-קוָאלק "טנעדנעּפעדניא, יד טָאה 1880 רֹהָאי ןופ קיירטס םעד

 ןעמ ןוא ,סרָאטקארטנָאק קוָאלק יד ןופ גנופאשּפא יד : טרעדאפעג ןָאינוי

 עסיורג יד ןיא טייברא רעד ֹוצ ןעמהענניירא רעטייברא קוָאלק עלא לָאז

 ןענופעג טייצ רענעי וצ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעקירבאפ סקוָאלק דייסניא
 ןופ סרעדיינש-קוָאלק יד .טירטס רעט11 זיב לענאק ןופ ,ייוודָארב ףיוא

 ראפ קיירטס-עיטאּפמיס א ןיא רעטנורא ןאד ןענייז ןעקירבאפ "דייסניא ,, יד

 טָאה עכלעוו ,ןָאינוי סרעטאק-קוָאלק יד רעבָא ,רעטייברא ּפאש-טעווס יד

 ווא סטיֵַאנ; יד רעטנוא 1882 רהֶאי ןופ גנודנירג רהיא טייז טריטסיזקע
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 רעטיײברַא פאש-טעווס יד רַאפ ןעקיירטס וצ טנאזטנע ךיז טָאה ,"רָאבייל

 ,ןעטלא םייב ןעבילבעג זיא ץלא .ןעננאגעג ןעריולראפ זיא קיירטס רעד ןוא

 .ןעננאגעגרעטנוא זיא ןָאינוי רעכאמ קוָאלק "טנעדנעּפעדניא , יד ןוא

 ךָאנ טָאה "גנוטייצסקלָאפ , רעקרָאי וינ עשטייד עשיטסילאיצַאס יד

 לעקיטרא-טייל א ןעבירשעג קיירטס רעכַאמ-קוָאלק םענעריולראפ םענעי

 -ייברא יד גידנעטַאר ,סרָאטיײרעּפא-קוָאלק יד ןופ סנָאינוידןָאזיס יד ןעגעוו

 .רעכאמ-קוָאלק ןופ ןָאינוי עגידנעטש א ןעדנירג וצ רעט

 ַא טריזינַאגרָא רעדיוו ךיז םטָאה ,ןָאזיס גנַאפנָא ןיא ,1887 רהאי ןיא

 .ןעבעל ןעצרוק ַא טָאהעגנ ךיוא טָאה יז רעבָא ,ןאינוי רעכַאמ קואלק עיינ

 טָאה ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטגינייאראפ יד ןעוו ,1889 רהָאי ןיא

 ןעדנירג ֹוצ ןייּפמאק סנַאיצאזינאנרא ןעסיורג ןעטשרע רהיא טרהיפעגנָא

 ,ןָאינוי רעכאמקואלק א טריזינאגרא ךיוא ןאד יז טָאה ,סנָאינוי עשידיא

 .טאהעג טינ גלָאפרע ןייק רעבָא טָאה עכלעוו

 עלא טעמכ ןענייז קרָאי וינ ןיא ןעוו ,1890 ,ראורבעפ טַאנָאמ ןיא

 א ןיא םיורא ,טריטסיזקע טייצ רענעי וצ ןעבָאה סאוו ,סנָאינוי עשידיא

 ןעשיווצ גנונעוואב עסיורג א ןעננאפעגנָא ךיוא ךיז טָאה ,קיירטס-לארענעג

 -טעווס יד ןופ לעיצעּפס ןוא רעּפעש עסיורג עליפ ןופ רעכַאמ-קוָאלק יד

 .ןעגנוגנידאב-סטייברא ערעסעב ראפ ןעממעק וצ ,רעטײברַא פאש

 עליפ ןָאזיס ןופ גנאּפנֶא ןעדעי ןענעלפ ,טנאזעג רעהירפ ןיוש יװ

 ַא רָאנ ,ןָאיני ןייק טינ -- ןעריזינַאגרָא רעּפעש קואלק ןופ רעטייברא

 ןעבָאה ,ןעטכיראב עלעיציּפָא עניטסלָאמַאד יד טיול .ןעזיירּפ ראפ קיירטס

 "אב רעגרע ןעגָארקעג 1890 רהָאי ןופ גנאפנָא ןיא רעטייברא-קוָאלק יד

 "רא רעדיינש רענעמ יד ןעגירק ןענעלפ סע יװ ,טייברא רעייז ראפ טלהָאצ

 "ראעג טָאה רע ןעוו ,רָאטײרעּפא-קוָאלק א ןופ ןעטסנידראפ יד ,רעטייב

 ןיא העש 16--14 ראפ ךָאו א ראלַאד 9 ןעפָארטאב ןאד ןעבָאה ,טייב

 ןעראוועג טרהיפעגנייא ןאד ןענייז רעּפעש-דייסניא עליפ ןיא .תעל-תעמ

 ,םידָאּפ קליס לוּפס א ןעגירק וצ םוא .רעטייברא יד ןענעג סעקדנַאראּפ עיינ

 .ּפס ןענידייל םעד ןעבענקירוצ טפרַאדעג רָאטיײרעּפא רעד טָאה

 ןעלהָאצ טפראדעג טָאה ,ןערָאלראפ ?וּפס ןענידייל םעד טָאה סָאװ רעד

 עלעטעצ םעד ןערילראפ טנעלפ רָאטיײרעּפָא ןַא ןעוו .ףָארטש טנעפ 0

 .ףָארטש טנעס 25 ןעלהָאצ טפראדעג רע טָאה ,טייברא לעדנַאב ן'םיוא

 "וקאב טנעקעג םינ רע טָאה ,סגנימירט יד ןופ עלעטעצ סָאד ןערילראפ ראפ

 ףָארטש ןעלהָאצאב טגעלפ רע זיב ,סקוָאלק יד ןעהיינ וצ סגנימירט ןייק ןעמ

 -גָאטימ ןעמ טָאה רעּפעש עגינייא ןיא .ראלָאד 10 זיב ראלַאד 1 ןופ

 ןענעלפ רעטייברא יד סָאװ ,סנעסע יד ןעמיראוונָא טזָאלעג טינ עדנוטש
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 טינ רעטייברא יד ןעמ טָאה רעּפעש ערעדנא ןיא .םייח רעד ןופ ןעגנערב

 ןעגעלפ רעטייברא יד עכלעוו טימ ,רעיב לעטנייּפ א ןעמענוצניירא טביולרע

 יד .ה .ד ,"עקנירעטַאק , יד ןעיירד וצ תוחכ ןעבָאה וצ םוא ,ןעקיווק ךיז

 רעטייברא ןא ןעמ טענלפ טייברא רעד וצ טעּפש ןעמוק ראפ ,ןישאמדהיינ

 לָאמ רֶאּפ א ןיוש זיא רע יו םעדכָאנ ,ּפאש ןופ ןעקישקעווא ןעצנאגניא

 .ןערָאװעג טריפארטש רעהירפ רַאפרעד

 -ענסיוא לָאמ א טימ קרָאי וינ ןיא זיא ,1890 ,ראורבעפ טַאנָאמ ןיא

 -נחעװעג יו ,טָאה עכלעוו ,רעכַאמ קוַאלק ןופ ננוגעװַאב עקרַאטש ַא ןעסקַאװ

 .ןעזיירּפ רַאפ סקיירטס ּפַאש ןיא ךיז טקירדענסיוא ,ךיל

 ערעיראק יד ןעננאפעגנָא ךיז טָאה ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק רענעי טימ

 -אב א טליּפשענ רעטעּפש טָאה רעכלעו ,סעדנָארַאב ףעזָאי ןופ

 סעדנַאראב ףסוי .גנוגעוואב-רעטייברא רעשידיא רעד ןיא עלאר עדנעטייד

 ,שזיבשועמ טדָאטש רעד ןופ ,1888 רהָאֹי ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא

 ןופ עילימאפ א ןופ טמאטשעג טָאה רע .דנאלסור ,עינרעבונ רעילָאדָאּפ

 -עג ךיא טָאה רע .גנוהיצרע עשידיא עטונ א ןענארקעג טָאה ןוא םינבר

 רע ןיא אקירעמא ןיא .ליכשמ א ןעוועג זיא רע .שיסור גיסילפ טדער

 .רענדער רענעראבענ א ןעוועג ןזיא רע .,רָאטיײרעּפא סטנעּפ-ינ א ןעראוועג

 ןענאוו זיב ,רעקנעדיירפ א יו רעבָא ,הרות טימ גידנעטש רע טָאה טדערעג

 טנעקעג םהיא ןעבָאה רעכאמ-קוָאלק יד ןעשיווצ גיטעט ןעראוועג ויא רע

 ןעטאגעלעד יד ןוא ןאינוי רעכַאמ סטנעּפ-ינ רעד ןופ רעדילנטימ יד זיולב

 ןופ רעדילנטימ יד ךיוא יו ,ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ

 סעיצאזינאנרַא עֶלַא יד ןופ דילנטימ א ןעוועג זיא רע ,ּפ .? .ס 8 שטנערב

 יד ןופ ןעגנולמאזראפנעסַאמ יד ייב ןעדייר טּפָא ךיא טנעלפ רע ןוא

 ,סנאינוי ערענעלק

 6 6 לא

 יד ןופ גנולמאורַאפ ַא ייב ,טנעװַא גָאטנָאמ א ןיא ןעוועג זיא סע

 ןופ עטימָאק א ןעמוקענ זיא סע ןעוו ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטגינייאראפ

 ןָאינוי א ןעדנירג ןעפלעה ייז לָאז ןעמ ןעטעבענ טָאה ןוא רעכאמ-קוָאלק

 .סקיירטסיּפאש להָאצ עסיורג א ןערהיפ ייז ןעפלעה ךיוא ןוא

 וצ ייז עטימָאק א טלהעוועג ןעטפאשקרעוועג יד טָאה ,ךילנהעוועג יו

 -נאראב העזָאי ןעראוועג טלחעוורע ןענייז עטימָאק רעד ןיא .ןעפלעה

 יד ןופ רעדהיפ רעד טלָאמעד ןעוועג ןיא דעכלעו ,ךַאש .מ ,סעד

 ןַאד זיא רעכלעוו ,ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש רעד ןוא ,רעכַאמ סטנעּפינ
 .ןעטפאשקרעוועג יד ןופ ראטערקעפ רעד ןעוועג
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 ,רעכאמ:קוָאלק יד וצ קעווא טנעווַא ןעבלעז םעד זיא עטימָאק רעזנוא

 עלא ףיוא רעכאמ-קוָאלק ןֹופ סנניטימ ןענופעגנ רימ ןעבָאה ,ןיחא גידנעמוק

 ןעטרָאד טָאה סע .טכאנייב רענייזא 11 ןעוועג ןיוש זיא סע .סרָאלפ ףניפ

 | ,לעסעק א ןיא יוװ טכַאקענ

 ,רעדנוזאב סלָאה ןהעצ עלא ןיא טרהעלקרע טָאה עטימָאק רעזנוא ןעוו

 עקרַאטש א ןעדנירג ןעפלעה וצ ייז ןיא ןעמוק רעזנוא ןופ קעווצ רעד זא

 עטימאק יד ויא ,סקיירטס ערעייז ןיא ןעטייבראוצטימ ךיוא יװ ,ןָאינוי

 ךאז עטשרע יד .לעבוי סיורנ טימ ןעסאמ יד ןופ ןעראוועג ןעמונעגנפיוא

 עלא ןעדניברַאֿפ ןעלַאז ייז זַא זיא ,ןעטארעג ייז טָאה עטימָאק יד סָאװ

 .ןָאינֹוי ןייא ןיא סעיצאזינאגרא ּפאש

 ענינייא ןעגירק וצ ןעוועג זיא עטימָאק רעד ןופ טייברא עטשרע יד

 ןַא סלא .גידנעטש ייז ייב ןעטייברא ןעלָאז סָאװ ןעשנעמ ענערהאפרע

 לייוו ,ןע'סעדנַארַאב ןעזָאלעגרעביא רעכאמ-קוָאלק יד רימ ןעבָאה ננאַפנָא

 יד ןערהיפ טימ ןעמונראפ ןעווענ ןענייז טייל-עטימָאק ייווצ ערעדנא יד

 ,סדיירט ערעדנא ןיא סקיירטס

 ייב "יזיב, עסיורג א ,סע טפור ןעמ יװ ,ןעוועג זיא ןָאזיס םענעי

 עסיורג טַאהעג ןעבָאה ןעטנַאקירבַאפ עכייר ענידסלאמאד יד ,סקואלק

 ,דיירט ןופ רעטייברא עלא ןעבָאה גנולצולּפ ָאד ןוא ,ןעלעטשוצוצ םדעדרָא

 יװ ,לָאמַא ףיוא ךיז סרָאטקארטנָאק יד ייב ןוא רעּפעש "דייסניא , יד ןֹופ

 ןעבָאה ןֹוא ,תמא ןא ףיוא ןעקיירטס ןעמונעג ןוא ןעביוהענפיוא ןאמ ןייא

 עטונ ןעליוו ריס !ןָאינוי עקראטש א ,ןָאינוי א ןעליוו רימ , :; ןעירשעגנ

 ןענייז ןאמ טנעזיױט ןעביז ןופ עסאמ א '?!גנולדנאהאב עטונ ,ןעזיירּפ

 טשיורעג ,טכָאקעג טָאה ןוָאט-ןואד ץנַאנ .קיירטס-לארענעג א ןיא סיױרַא

 עלא טעמכ טקיירטסעג ךָאנ ןַאד ןעבָאה וצרעד ןוא ,קיירטס םענעי טימ

 -ייברא, יד ןענישרע טייצ רענעי וצ זיא עדארג .,סדיירט עשידיא ערעדנַא

 עכלעוו ,גנוטייצ עשיטסילאיצַאס עכילטנעכעוו עטשרע יד ,"גנוטייצ-רעט

 .םזילאיצַאס ראפ ןוא סנאינוי ראפ טריטיגַא שינרענע טָאה

 םעד ןעגעװ ןעביירש ליפ ןעמונעג ןעבָאה ןעגנוטייצ עשילננע עלַא
 ןעװעג זיא ,ןעדייר טנָאקעג טָאה סָאװ רעדעי ,קיירטס רעכאמ-קוָאלק

 ...גירעזייחה ןוא "יזיב,

 טרעיודעג טָאה רעכאמ-קוָאלק יד ןופ גנונעװַאב-קיירטס עקרַאטש עזיד

 סעסָאב-קוָאלק יד ןעבָאה ךָאו רעטירד רעד ףיוא ןיוש .,ןעכָאװ ןעביז-סקעז

 ,עטימָאק-קיירטס רעד טימ ןעלטעס טירטס רעטסעה 92 ןיא ןעמוס ןעמונעג

 רעכאמ-סוָאלק אא ןענעקרענא ייז זא ,סטנעמירנאדןָאינוי ןעביירשרעטנוא

 .טייברא רעד ףיוא ןעטסיליזיירּפ יד ןעבעגעגכָאנ ךיוא ןעבָאח ייז ןוא ןָאינוי
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 ןעסיוועג א ןיא ןעוו ,ןעוועג זןיא טנעמָאמ רעטסטנאסערעטניא רעד

 רעהירפ ןיוש רעד טירטס רעטסעה 92 ןיא ןעמוקעגרעטנורא זיא גָאטיירפ

 ,ןאסאנָאשזד ריאמ ,טנַאקירבַאפ-קואלק רעטסכייר ןוא רעטסערג רעטנַאמרעד

 -קואלק 2,000 רעביא ,"דייסטיוא , ןוא "דייסניא , טניטפעשַאב טָאה רעכלעוו

 רעהירפ ךיז טָאה ,טנאקירבַאפ רעכייר רעד ,ןאסאנָאשזד ריאמ .רעכַאמ

 ןיא ןעמוק ןעפראד טעװ רע זא ,ןעלעטשראפ טנָאקעג טינ רָאנ לָאמנייק

 .ןעננורעדאפ ערעייז ןעבענכַאנ ייז ,רעטייברא ענייז וצ טירטס רעטסעה

  טנעקאב ךיוא ךיז ךיא בָאה קיירטס רעכאמ-קוָאלק ןעסיורג םענעי ןיא
 א ,ץיוועלומש ףסוי ןעמָאנ ן'טימ רָאטיײרעּפא-קואלסק א טימ

 רערהיּפנָא רעד קיירטס םענעי ןיא ןעווענ זיא רע .,ןַאמסדנַאל רעשינעמור

 רהעז טינ ןעוועג ןאד ןיוש רע זיא רעראד א ,רעסאלב א .סטעקיּפ יד ןופ

 "ומש ףיוא טכאמעג םאוקרעמפיוא רימ ןאד טָאה סעדנָארַאב .רעננוי ןייק

 : ןיֵאל-טעקיּפ רעד ןופ רערחיפנָא םעד ,ן'ץיוועל

 רעד טָא -- ,רימ וצ טנאזעג סעדנָארַאב טָאה -- ,טסהעז וד --

 ,םטעקיּפ יד ןופ רערהיפנָא ןַא רַאפ טכאמעג ןיילא ךיז טָאה רעטײברַא

 סבעקס ןייק ןענייז סטעקיּפ יד טימ טחענ רע ואוו .ןעקָארשרענוא זיא רע

 .ָאטינ

 ןעבָאה קיירטס רעכאמ-קוָאלק םענעי ןופ טייצ רעד ןיא ,ךילקריוו ןוא
 -ומש ןופ טייקטנאוועג ןוא טומ םעד טרעדנואוואב רעקיירטס עלא עקַאט

 | .ז'ץיוועפ

 גיטעט ןעוועג ןָאינוי רעכאמ-קוָאלק רענעי ןיא זיא ץיוועלומש ףסוי

 רע .רעטייברא-ּפאש רעכאפנייא ןא ןעוועג זיא רע ,רעטמַאאב א סלַא טינ

 זיא סע ןעכלעוו ןהֶא ןָאינוי רעד ןיא טייברא עטסרעווש יד ןָאט טנעלפ

 רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא ןעוועג ךיוא רע זיא יוזא ןוא .ךיז ראפ ןיול

 ,דילנטימ א ןעוועג זיא רע ואוו ,ייטראּפ

 קיירטס רעכאמזקוָאלק ןעטייווצ ןופ טייצ רעד ןיא -- 1892 רחָאי ןיא

 .ןיֵאפ טעקיּפ רעד ףיוא טנעכייצענסיוא קרַאטש רעדיוו ךיז רע טָאה ---

 ןאד רע זיא ןיַאפ טעקיּפ רעד ףיוא רעקיירטס עּפורג א ןערהיפנא ראפ
 ."סמוט , יד ןיא ןעראוועג טצאזעגניירא ןוא ןעראווענ טריטסערא

 ןוא ןע'ץיוועלומש טנעקעג ןאד ןעבָאה סרָאטקארטנָאק להָאצ עסיורג ַא

 ןעועג רע זיא .טייברא ןייק ןענירק טנַאקעג טינ רחעמ ראפרעד טָאה רע

 .(םעקיילש) "סרעדנעּפסוס, ייב רָאטיײרעּפָא ןא ןערעו וצ ןעננואווצעג

 ץיוועלומש רעבא .סקוָאלק יוװ ,דיירט רערענעלק א ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 .ןָאינוי רעכאמ סרעדנעּפסוס רעד ןיא ניטעט רהעז ןעראוועג דלאב זיא
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 ןוא קנארק יזיא רע זיב ,ןערהָאי עליפ טייבראעג רע טָאה ךאפ םעד ייב

 | .ןעראוועג טלַא

 טנעטסיסא סלא ןעראוועג טלהעוורע ץיוועלומש זיא 0 רהֶאי ןיא

 םימ ןעמַאזוצ ,ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ ראטערקעס

 ןופ ראטערקעס-ספליהעג ַא ךיוא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,טרָאּפלָאװ ריאמ

 .ןעטפַאשקרעוװעג יד

 ץלַא ךָאנ זיא רע רעבָא ,קנַארק רהעז ןעוועג ןַאד ןיוש זיא ץיוװעלומש

 רעד ןופ טַאהעג תחנ ליפ רהעז טייצ רענעי ןיא טָאה רע .,גיטעט ןעוועג

 .ןעבעגעגקעװַא ןעטפערק ענייז טָאה רע רעכלעוו ראפ ,גנונעווַאב-רעטײברַא

 | .טסיירט ןייז ןעוועג זיא סָאד

 ץיועלומש ףסוי ןיא ,1926 רהֶאי ןופ ,רַאנאי ןעט-20 םעד

 .רהָאי 79 ןופ רעטלע ןיא ןעברָאטשעג

 עשידיא עלא ןיא ןוא ןָאינוי רעכאמ-קוָאלק רעד ןיא ןעוועג ןענייז םע

 ייס ,רענעמ ייס ,רעדילגטימ ענעבעגענרעביא ןוא עגיטעט ןעסַאמ סנָאינוי

 ןעגייצסיורא ןענעלפ סאוו רעטייברא ;רעטייברא עטלא ןוא עגנוי ,ןעיורפ

 עכילנעממוא ןא רעבא זיא סע .עיצאזינאנרא רעד וצ טפאשיירטעג ?יפ

 ,יורפ ןייא ןענַאמרעד ָאד רעבָא זומ ךיא .ןעמענ עסַאמ אזא ןענַאמרעד ֹוצ ךַאז

 "עג בָאה ךיא עכלעוו 1 .מונ ןאינוי רעכַאמקואלק רעד ןופ דילגטימ א

 -:עבעגרעביא ןוא עטסגיטעט יד ןופ ענייא טלא ,1890 רהֶאי ןיא ןעפַארט

 -לעקניפ ערעס זיא סָאד ןוא ,ןָאינוי רעד ןופ רעדילנטימ עטס

 ,לעדיימ עגנוי א ןעוועג ןַאד זיא יז ,ןירעשיניפ סקואלק א ,ןייטש

 ןייטשלעקניפ סימ .ענליוו ןופ ןעמוקעג רעהא זיא עכלעוו ,ןיטנארגימיא ןַא

 רעדילגטימ עלא .ןָאינוי רעכאמ-קוָאלק רעד ןופ ןירעריסאק יד ןעוועג זיא

 עסַאק יד ןעוו ןוא ,ןָאינוי רעד ןופ ןענעמראפ םעד טיורטעג רהיא ןעבָאה

 ,טפֶא רהעז ןעפערט טנעלפ סָאד סָאװ ,טסוּפ ןעוועג זיא ןָאינוי רעד ןופ

 ערהיא ןָאינוי רעד ןעגרָאבסיױא ןירעריסאק יד טגעלפ ,קיירטפ א תעשב

 ןעוועג טינ זיא טמא רהיא .טלעג טייברא דעד ןופ עטרָאּפשענּפָא ענעגייא

 רעטסעווש ןָאינוי עיירט ןוא עניטעט א ןעוועג זיא יז .רעטלהָאצַאב ןייק

 .דיירט ןופ סױרַא יז זיב ןערהָאי עליפ רַאפ

 יד ןעראוועג טריזינאגרַא זיא ,1890 רהֶאי ןופ קיירטס םענעי ןיא

 ןענַאטשאב זיא עכלעוו ,"1 רעמונ ןָאינוי סרעכאמ קוָאלק ןוא סרָאטײרעּפָא;

 "רַא סקואלק 7,000 א ןופ ּפישרעבמעמ ַא טימ ,סעשטנערב 11 ןופ

 -קרעוועג עשידיא עטגינייאראפ יד טָאה ,1890 ,יאמ ןעט1 םעד .רעטייב

 "טפאשניימעג עיצארטסנאמעד יאמ ןעט1 עסיורג א טריזינאגרא ןעטפאש

 .ּפ .7 .ס רעד טימ ןוא קרָאי וינ ןופ םנאינוי ענעטירשעגטראפ עלא טימ ךיל
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 םענעי ןופ עיזיויד עטשרע יד ןעוועג ןענייז רעכאמ-קואלק עכיירגניז יד

 .קרָאי וינ ןיא דאראּפ יאמ ןעט1

 טריזינאנרא טייצ רענעי וצ ךיז ןעבָאה טדעטש ערעדנא ןיא ךיוא

 -ַאנרַָא ,1890 ,ץרעמ טאנָאמ ןיא ןיא אנאקיש ןיא ,סנאינוי רעכַאמ-קואלק

 ןופ טפאשרערהיפ דעד רעטנוא ןָאינוי רעכאמ-קוָאלק א ןעראוועג טריזינ

 .ד 7 ע פנעז ָא ר . א ןוא ןיוועל קיזייא ,ָאנזיב םהרבא

 םורא טקיירטסעג אגאקיש ןיא ןעבָאה רחֶאי ןעבלעז ןופ לירּפא טַאנָאמ ןיא

 טָאה קיירטס רענעי .תוריכש ערעסערג גידנערעדָאפ רעטייברא-קוָאלק 0

 .ןעננאנעג ןעריולראפ זיא רע ןוא טאנָאמ ינוי זיב םרעיודענ

 ןופ גנילהירפ ןיא ,ןעטסיכראנא עשידיא יד ןעבָאה איפלעדאליפ ןיא

 -ענסיורא טָאה עכלעוו ,ןָאינוי רעכאמ-קוָאלק א טריזינאנרא ,1890 רהָאי

 רעּפעש קואלק 38 ןיא ,קיירטס-לארענעג א ,1890 ,יַאמ ןעט-10 םעד ,ןעפור

 איפלעדאליפ ןיא ןעוועג ןאד ןענייז םורא ןוא םורא .רעטייברא 800 א ןופ

 700 ןעװעג ןענייז סרעקיירטס 800 יד ןופ .רעכאמ-קוָאלק 1,800 א ייב

 ,1890 ,טסוניוא ןעט15 םעד זיב ןעטלאהעגנָא טָאה קיירטס רעד .ןעיורפ

 טינ ןעבָאה ייז ?ייו ,ןערָאלראפ ףמאק םעד ןעבָאה רעטייברא יד ןוא

 קירטס םענעי ןופ רערהיפ יד .עציטש נונעג ןענירק טנעקעג

 ןיֹוש בָאה ךיא ןעכלעו ,ר ענע ר פ רָא ד יז י א :ןעװעג ןענייז
 ןופ רערהיפ רעטייוצ א ןוא ,לעטיּפאק ןענידרעהירפ א ןיא טנַאמרעד

 רעד ,רעלאטש סקאמ ןעװעג ןיא איפלעדאליפ ןיא קיירטס םענעי

 איפלעדאליפ ןיא ןעטסיכרַאנא עשידיא יד ןופ רערהיפ-טּפיוה רעגיטסלָאמאד

 רענערּפ זיא רעטעּפש ,סרעכאמד-ראניס ןעוועג ןענייז רעלאטש ןוא רענערּפ

 .רָאטקָאד א -- רעלאטש ןוא רעיִאל א ןעראוועג

 קיירטס א ןעכארבעגסיוא ,1890 ,ילוי ןעט21 םעד טָאה ןָאטסָאב ןיא
 וצ ."עינאּפמאק ןוא ןעהאלאק ,יעד , עמריפ רעד ןענעג רעכאמ-קוָאלק ןופ

 -קוָאלק ןָאטסָאב , יד טריטסיזקע ןָאטסָאב ןיא ןיוש טָאה טייצ רענעי

 :ןעוועג ןענייז קיירטס םענעי ןופ רעריפ יד .?ןָאינוי ןײטקעטָארּפ רעכַאמ
 ,רעכַאמ-קואלק עדיב ,ןיק פי צ . מ ןֹוא ר עינ ַא פ ס .ב
 .ןעננאנעג ןעריולראפ זיא קיירטס רענָאטסָאב רעד ךיוא

 רערהיפ-טּפיוה רעד ןערָאװעג ןעכינניא סעדנאראב זיא קרָאי וינ ןיא

 רעטנוא ןוא ,"1 רעמונ ןָאינוי רעכאמ קוָאלק ןוא סרָאטײרעּפָא רעד ןוֿפ

 ייב טאהענ ןיוש טָאה יז זיב ןעסקאוועג ןָאינוי יד זיא טפאשרערהיפ ןייז

 ווָאלדול 170 ןיא ,ןָאינוי רעד ןופ ארויב רָאבייל יד .רעדילגטיס 0
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 רעבָא סרערושטקעפונאמ קוָאלק יד ,קנאב א יו טקוקענסיוא טָאה ,טירטס

 יד ןופ סערווענאמ עליפ ךָאנ ןוא ןָאינוי יד ןעכילנעג טינ קרַאטש ןעבָאה

 רעכאמ קוָאלק עלא ןופ קיירטס לארענעג א ןעכָארבענפיױא טָאה םיטַאבעלַאב

 -עננָא לָאמ םעד ךיז ןעבָאה סרעטַאק-קוָאלק יד ןעכלעוו ןָא ,קרָאי ןינ ןופ

 -ענוצ רעכַאמ-קוָאלק יד וצ גנאפנָא ןיא ןענייז קיירטס םענעי ןיא .ןעסָאלש

 ,סרטקארטנָאק-קוָאלק יד ךיוא ןענַאטש

 זיא רע .טכַאנ ןוא נָאט סרעקיירטס יד ייב טדערעג טָאה סעדנָארַאב

 ןיא םהיא טנעלפ ןעמ ןוא ייט ןעקנורטענ ,לָאה ןיא ןעפָאלשעג ןעטרָאד

 ןופ "טָאג רעד ןעראוועג זיא רע .ןעסייבוצ וצ סעּפע ןעגנערבניירא לָאה

 סלא טלהעוורע םהיא ןעבָאה רעכאמ-קוָאלק יד ןוא ,רעכאמ-קוָאלק יד

 .ןָאינוי רעייז ןופ "רעשזדענעמ דנערג ,

 א ןעוועג רע זיא רעכאמקוָאלק יד וצ ןעמוקעגנָא זיא סעדנַאראב ןעוו

 -םילאיצַאס רעד ןופ שטנערב ןעט8 ןופ דילנטימ א ,טארקָאמעד-לאיצאס

 -ראנא עשידיא יד ןעבָאה רעבא טייצ רענעי וצ ,ייטראּפ רעטייברא רעשיט

 ייב ךיוא ןוא ,סנָאינוי עשידיא עלא ןיא רעגנעהנַא ךס א טאהעג ןעטסיכ

 ןופ רערהיפ יד ןופ ?הֶאצ עשביה א ןענייז עדארג .רעכאמ-קוָאלק יד

 -עג ןאד זיא רערהיפ-טּפיוה רעייז .ןעטסיכראנא ןעוועג ךיוא קיירטפ םענעי

 ,רעדיל רעבלעזרעד זיא רעטעּפש רהָאֹי 20 טימ) .רעדיל סירָאמ ןעװ
 רעכאמ רעפיר, רעד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג 1916 זיב 1910 רהאי ןופ

 ןאד רעבא ,ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד ןופ שטנערב א ,"17 לאקאל ןָאינוי

 .(טַארקַאמעד-לאיצַאס א ןעוועג ןיוש רע זיא
 יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעלאפענרעטנורא זיא סעדנַארַאב

 םורא ןעטַאנָאמ רַאַּפ א ןיא ןוא רעכאמקוָאלק יד ןופ רערהיפ עשיטפיכראנא

 ַא ןעננאפעגנָא ךיז טָאה סע .טסיכרַאנַא ןַא רַאפ טרהעלקרע ךיז רע טָאה

 רעכלעוו ,ןע'סעדנאראב טימ ןעטארקַאמעד-לאיצַאס יד ןעשיווצ ףמאק

 קרַאטש יוזא םהיא ןעבָאה ייז םוראוו ,ייז ףיוא סעכ ןיא קרַאטש ןעוועג זיא

 רעכאמ-קואלק םענעי ןיא ןעגנולדנאה עשיטקארּפמוא ענייז ראפ טריקיטירק

 | .קיירטס

 יד ןופ ןעגנולמאזראפנעסאמ יד וצ ןעדאלנייא טנעלפ סעדנאראב

 .רד .ץטַאק .מ ,סיאול .ר .רענרער עשיטסיכראנא יד זיולב רעכַאמ-קוָאלק

 -אי .ש ,ראמיטלאב ןופ ,ןעהָאק לעקיימ .רד ,גרעבנייוו .ח ,ףָארַאטאלאז .ה

 .רענדער עשיטסיכרַאנַא ערעדנַא ןוא יקסווָאנ

 עשיטסילַאיצַאס יד רָאנ טרעדָאפעג ןעבָאה רעבָא רעכאמקוָאלק עליפ

 סעדנָאראב .א .א סאנָאי רעדנאסקעלַא ,ןיקטעמַאז .מ ,ןַאהַאק .בא ,רענדער

 ןעסיוועג א קיירטס ןיא רעטייבראטימ ןייז סלַא ןעדַאלעגנייא ךיוא טָאה



 328 אקירעמַא ןוא סנַאונוי עשידוא

 ןופ רעבמעמ םענעזעוועג ַא ,טסיכרַאנַא ןַא ,דײסרַאנ .ח סאמָאט רָאסעפָארּפ

 טינ ןיא רע זַא ,טנידלושאב ןעבָאה ןעטסילַאיצָאס יד ןעמעוו ,.ּפ .? .ס רעד

 | .רערהיפ-רעטייברא ןַא ןייז וצ גונעג ךילרהע

 רעכַאמ-סערד ןוא -קוָאלק עלַא ןופ טוַאקַאל-קיירטס ןעטייווצ םענעי ןיא

 -עג ווארב ראברעדנואוו רעכַאמקואלק יד ןעבָאה 1890 יַאמ טַאנָאמ ןיא

 ןעבָאה סרעקיירטס יד ןופ ןעילימַאפ-רעטייברא רעדנעזיוט יד .טקיירטס

 ןעסָאלשעגסיױא ןעבָאה ןעטנַאקירבַאפ-קוָאלק יד רעדייא לייוו ,טרעגנוהעג ןַאד

 ,טײברַא ןחִא טייצ ַא ןעגנַאנעגמורא רעהירפ ןופ ןיוש ייז ןענייז ,רעטייברא יד

 ןעריטינַא ןוא ןעכריק עלַא ןיא ןהענמורא טנעלפ דייסראג רָאסעּפָארּפ

 יד .ייז ראפ טלענ ןעלמאז ךיוא ןוא סרעקיירטס רעכַאמ-קוָאלק יד רַאפ

 ףיֹוא וליִפַא טקעלקעג טינ ןעבָאה טלעמאזענ טָאה ןעמ סָאװ ,רעבָא ,רעדלעג

 -בַאפ-קוָאלק יד ןענייז רעבָא ראפרעד .סרעקיירטס יד רַאפ טיורב ןעקורט

 סרָאטקארטנָאק-סקוָאלק יד לייוו ,תורצ עסיורנ ףיוא ןעוועג ךיוא ןעטנַאקיר

 נָא ןעועג ךיוא ןענייז סרעטַאק-קואלק יד ןוא טקיירטסענטימ ךיוא ןעבָאה

 ,קיירטס ןָא ןעסָאלשעג

 רעניטכעמ ץלַא ןערָאװעג גָאט ןעדעי טימ זיא דייסראג רָאסעּפָארּפ

 -רָאפ זיא ,1890 ,ילוי ןעט12 םעד ןעוו ןוא ,ןָאינוי רעכאמ-קוָאלק רעד ןיא

 א ןענעו ןעטנאקירבאפ-סקוָאלק יד טימ ץנערעפנָאק עטשרע יד ןעמוקעג

 רַאפ "רעלטעס , ןוא רעהעטשרָאפ-טּפיוה רעד זיא ,קיירטס ןופ טנעמלעטעס

 -רַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,דײסרַאנ .םָארּפ ןעוועג ןאינוי רעכאמקואלק רעד

 ןעבָאה ייז ןוא ןָאינוי סרעטַאק-קוָאלק רעד ןופ רעטערטרַאפ יד טימ טגינייא

 עכלעוו ,םיטַאבעלַאב-סקואלק יד טימ טקַארטנַאק-סנעדירפ א ןעסָאלשעג סע

 -רַאֹפ םיטַאבעלַאב יד ךיז ןעבָאה רעטייוו ןוא ןאינוי יד טנעקרענא ןעבָאה

 -עה ןענעוו רעבָא .ןערירטיברַא וצ ןעטייקניטיירטש ענירעביא עלא טעטכילפ

 םיטַאבעלַאב יד זא ,םעד ןענעוו ןוא טײברַא רעד ראפ ןעזיירּפ יד ןערעכ

 םעד ןיא ןעוועג טינ טרָאװ ןייק זיא ,רעכערב-קיירטס יד ןעקישקעװַא ןעלָאז

 -עג ןעננוטייצ עשילגנע עלא ןעבָאה ,1890 ,ילוי ןעט16 םעד .,טקַארטנָאק

 .טנידנעעג ךיז טָאה קיירטס רעכאמקואלק רעד זא ,טעדלעמ

 -קיירטס רעד ייב טנעמירנַא םעד ןעזעלרָאפ טפראדעג טָאה ןעמ ןעוו

 זיא רעכלעוו ,ןע'נַאהַאק .בא ןעטעבעג ןעמ טָאה ,ןָאינוי רעד ןופ עטימָאק
 לָאז ,שילננע ןיא זיא טקארטנָאק רעד יו ױזַא זַא ,ןעוועג דנעזעװנַא ןעטרָאד

 טָאה ןַאד טשרע .שידיא ןיא ןעצעזרעביא רעהכאנ ןוא ןעזעלרעביא סע רע
 יוזַא ןעבָאה רעטיײברַא יד עכלעוו רַאפ ,ןעגנורעדָאפ יד זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ
 טָאה רעטעּפש נָאט ַא ןיא .טקארטנָאק ןיא ָאטינ ןענייז ,טפמעקעג רעטיב
 טירטס עט4 טסיא 21 ,לָאה טערעווע וינ ןיא גניטימ-סאמ ַא ןעפורעג ןעמ
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 יו םעדכַאנ .(ךייס טסיא רעד ףיוא לָאה רעטסערנ רעד טייצ רענעי וצ)

 רעביא ןופ עסַאמ רעד טרעלקרע ןענָאה ןַאהַאק .בא ןוא סעדנַאראב ףעזָאי
 םעד טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,רעכאמ-קוָאלק עדנעקיירטס דנעזיוט יירד

 ןופ רעטערטרַאפ יד טימ ןעמַאזוצ דייסראנ רָאסעפָארּפ ןעכלעוו ,טנעמלעטעס

 ןעבָאה ,ןעטנַאקירבַאפ-קוָאלק יד טימ ןעסָאלשענ ןעבָאה סרעטַאק-קוָאלק יד

 -רַאפ ייז טָאה דייסראג רָאסעּפָארּפ רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ רעכאמקוָאלק עֶלַא

 ןעצעזוצטרָאפ ןעסָאלשאב רעקיירטס יד ןעבָאה נימיטשנייא טעמב ןעטַאר

 עטכערעג עלַא ןעבענכָאנ ןעלעוו םיטַאבעלאב יד זיב ,גנַאל ױזַא קיירטס םעד

 ןענייז סָאװ ,סענעצס עשיטַאמארד יד .רעכאמקוָאלק יד ןופ ןעננורעדַאפ

 ךיז טכאד ךיא לעװ ,ןעמוקענרָאפ גנולמַאזראפ-רעטייברַא רעגיזיר רענעי ייב

 יד ןופ גנורעטסייגאב יד ןוא םזאיזוטנע רעד .ןעסעגרַאפ טינ לָאמנייק

 רעייז ןוא ןעננורעדָאפ עטכערענ ערעייז רַאפ רעכאמקוָאלק ןעסאמ עסיורנ

 -נוא ןעוועג זיא ,ןעטַאררַאפ ייז ןעבָאה סָאװ עגינעי יד ןענעגנ ןרָאצ רעסיורג

 רעטייוו לָאז ןעמ זַא ,טמיטשענּפָא ןיוש טָאה ןעמ ןעוו .סיורג רעיוהעג

 -סעווש ,ונ, : טגערפעג גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןַאמרעשט רעד טָאה ןעקיידרטס

 וצ רעטייוו סָאװ טימ טינ דלענ ןייק ךָאד ןעבָאה רימ ,רעדירב ןוא רעט

 ַעֶליִפ ןוא ךָאק רעסיורנ א ןעראוועג רעדיוו זיא סע ."קיירטס םעד ןערהיפ

 -- גנוריצ רעייז עמרָאפטאלּפ רעד וצ ןענָארט ןעמונעג ןעבָאה סרעקיירטס

 רעטייוו טרהיפ ןוא סע טפיוקראפ, .ךאלנניריוא ןוא ןעטעלסַארכ ,ןעגניר

 .ןעירשעג עסַאמ יד טָאה -- "?!קיידטס םעד

 רענעי ייב .,עכילסענרַאפנוא ןא ,ענעצס ערַאברעדנואוו א ןעוועג זיא סע

 רעד ,סרעּפמ ָאנ לעומ ע ס ןעוועג דנעזעונַא ךיוא זיא גנולמַאזרַאפ

 -ענ טָאה רעכלעוו ,רָאביײל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 טכַאמענ טָאה סָאװ ,רעכאמ קואלק יד ראפ עדער א ןעטלאד

 .קורדנייא ןערַאברעדנואוו ַא ןעמעלַא ףיוא

 .ן'סרעּפמָאנ טימ טעדניירפאב רעדיוו ךיז ךיא בָאה גניטימ םענעי ייב

 ןעקירעמא רעד וצ ןעמוקוצ רעטנהענ ןעמונעג ןעבָאה סנָאינוי עשידיא יד

 ,רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ

 סע ןוא ,טייצ ךָאו א ךָאנ ןעטלאהעננָא טָאה קיירטס רעטיינַאב רעד

 רעכאמקוָאלק רעד ןופ טנעמלעטעס רערעדנוזאב א ןערָאװעג טכַאמענ ןיא

 .טקיירטסעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,טנאקירבאפ-סקוָאלק ןעדעי טימ ןָאינוי

 ןופ גנונעקרענַא יד ,טייברא ףיוא ןעזיירּפ יד ןענואוועג ןעבָאה רעטײברַא יד

 -נָאק-דייסניא יד) .סרָאטקארטנַאק-דייסניא ןופ ננופאשּפָא יד ,ןָאינוי רעד

 .םדיירט-רעדיינש עלַא ןיא הרצ עסיורג ַא ךָאנ ןעוועג ןענייז סרָאטקארט

 ,?רעטײברַא , עכלעזַא ןעניפעג ךיז ןענעלפ ּפאש-"דייסניא , ןעסיורג ןעדעי ןיא
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 ייז ןעגעלפ ייז ןוא סרעפלעהסיורא טנאה רעייז ןופ ןעטלַאהעג ןעבָאה סָאװ

 -לעטעס רענעי טָאה רעטייו .(ןפוא ןעטסכילדנעש ן'פיוא ןעריטַאולּפסקע
 -ניא יד ןיא רעדיינש א ןופ תוריכש עכילטנעכעוו יד זַא ,טעטיולעג טנעמ

 ַא ראלָאד 14 רעסערּפ ַא ןופ ןוא ךָאו א ראלַאד 15 ןענייז רעּפעש-"דייס

 8 ןופ : עבלעז יד ןעבילבענ ןענייז טײברַא-ךָאוו ייב ןעדנוטש יד .ךָאװ

 ,טכַאנרַאפ 6 זיב הירפ רעד ןיא

 ןָאינוי רעד ןופ עטימָאק ַא ןופ ןערָאװעג טכַאמענ זיא טנעמלעטעס רעד

 .רערהיפ סלא סעדנָארַאב ףסוי טימ

 ,דיירפ טימ ןעמונעגנָא רעכאמקואלק יד ןעבָאה טנעמלעטעס ןעזיד

 -נואוושראפ טנעמלעטעס ןעטשרע ן'כָאנ ךיילנ זיא דייסראג רָאסעּפָארּפ

 ,ןהעזעג טינ םהיא ןעמ טָאה רחעמ ןוא ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןופ ןעד

 ענעטירשענטראפ רעקרָאי וינ יד ןופ ןָאשיירעדעפ רָאבייל לארטנעס יד

 טימ ןַאד ןעבָאה ןעטפַאשקרעוװענ עשידיא עטניניײארַאפ יד ךיוא יוװ סנָאינוי

 ןעריזינַאגרַא וצ טסעפ ןָאינוי רעכַאמקוָאלק יד טחימאב ךיז ןעטפערק עלַא

 -וירּפַא יד טָאה טואקא?ל ןעזיד ךָאנ .ןעדָאב ןערעכיז ַא ףיוא ןעלעטש יז ןוא

 .דנעזיוט ןעביז ןופ טפאשרעדילנטימ ַא טָאהענ 1 רעמונ ןאינוי סרָאט

 .ןעסעצַארּפ ערעדנא ןוא גנוריסַאּפ אקיימאשזד יד

 -אב רעטנוא ,1 רעמונ ןאינוי רעכאמ קואלק יד טָאה 1891 רהָאי ןיא

 ייז ןעשיווצ ,סקיירטס-ּפאש עהייר ַא טרהיפענ טפאשרערהיפ סע'סעדנָאר

 -סַאק דנע ןימאשודנעב ןעטנַאקירבאפ-סקוָאלק עסיורג יד ןענענ סקיירטס

 -רוא יד .ערעדנא עליפ ןוא סקראמ ןוא ןיקּפַאּפ ,.סָארב לַאחטנעמולב ,ירַאּפ
 ערעסעב ראט ענינייא :; ענעדיישראפ ןעוועג ןענייז סקיירטס עזיד ןופ ןעכַאז
 רעד ןופ .רעדילגטימדןָאינוי ןעקישקעװַא בילוצ ערעדנַא ,ןעזײרּפ-סטײברַא
 טניואוועגוצ ןעוועג טינ טושּפ ןַאד ןענייז ןעטנאקירבאפ-קוָאלק יד .טײברַא
 םיטַאבעלאב:קוָאלק יד ןעוו ,ןערהָאי ענידרעהירפ יד ןיא לייוו ,ןָאינוי רעד וצ
 ַא נידנעבעגנכאנ ןעלטעס םהיא ייז ןענעלפ קיירטס ַא ךיז ייב טָאהענ ןעבָאה
 סע ךיילנ ןָאזעס ןופ עדנע םוצ ןוא רעטייברא יד ןעזיירּפ ערעסעב לעסיב
 ןיוש ןעבָאה רעכַאמקוָאלק יד ןעוו ,רעבָא לָאמ םעד .רעדיוו ןעמענקירוצ
 ןוא סניוועג ןעטלַא םעד ןעטלַאהעגנָא ייז ןעבָאה ,ןָאינוי עקראטש ַא טַאהעג
 ןעכָארבעגסױא ןעבָאה םעד בילוצ .,רהעמ ץלַא טרעדָאפעג לָאמ ןעדעי
 -ּפִא ןאד ןענעלפ עכלעוו ,סקוָאלק ןופ רעזייה-רעוו עסיורג עלַא ןיא סקיירטס
 ,סרָאטקארטנָאק-קוָאלק וצ טייברא רעייז ןעכַאמ ןעבעג
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 ואוו ,רעּפעש יד וצ סטעקיּפ טקישענ טָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד ןעוו

 ,סָאד ןָאט ןעמונעג סרָאטקארטנָאק-קוָאלק יד ןעבָאה ,טקיירטסעג טָאה ןעמ

 -ורַא יד ןיא ןעפיױלטנַא ןענעלפ ייז : טציא ךיוא ןעוט םיתב-ילעב יד סָאװ

 ,קרָאי וינ ןופ טייוו טינ רעבָא ,ךאלטדעטש ענימ

 -עגנ זיא ןָאינוי רעכַאמקוָאלק יד ןעוו ,1891 רהָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןָאינוי רעד ןופ עטימָאק-טעקיּפ יד .סקיירטס עליפ ןיא טלעקיװרַאפ ןעוו

 ַא וצ ,דנאלייא גנָאל ,אקיימאשזד ךָאנ ןעשנעמ עכילטע טקישענקעװַא טָאה

 -פיוא םהיא ,טײברַא-"בעקס, טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,רָאטקארטנָאק-קוָאלק

 -עג ַא ֹוצ ןעמוקעג זיא סע .יירעבעקס יד ןעבענפיוא לָאז רע ןערעדָאפוצ

 .עטימָאק-טעקיּפ רעד ןופ רעדילנטימס יד ןוא סבעקס יד ןעשיווצ געלש

 -אב יד רעבָא ,טינ םויה דע ןעמ טסייוו טריסַאּפ טָאה טרָאד סָאוװ טארוקַא

 םעד ןענָאלשוצ קראטש ןעבָאה סטעקיּפ יד זַא ,ןעוועג ןענייז ןעננוגידלוש

 ןעפרָאװעגמוא ייברעד ןוא לָאירטיװ טימ ערַאװ יד ןעסָאנַאב ,רָאטקארטנַאק

 טנערבוצ זיא דניק ַא ס'רָאטקארטנַאק םעד זַא ןוא רעייפ ן'טימ ןעוויוא ןַא

 .ןערָאװעג

 ןוא ןענַארטענּפָא ךיילנ ךיז ןעבָאה רעכַאמקוָאלק יד ןופ סטעקיּפ יד

 .? ןעסיוועג א ,רעכאמ קואלק ןייא ךָאנ .קראי וינ ןיא קירוצ קעװַא ןענייז

 טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,אקיימאשזד ןיא טּפַאכעג ןעמ טָאה ,ד 7 ָא נג ניי ר

 ,קרָאי וינ ןיא ןעדהָאפוצקירוצ ייוומארט ַא ףיוא ףיורא

 רעד ייב ןעבָאה עכלעוו ,ןעננוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק עשילננע עֶלַא

 ןעלקיטרַא עשיטַאּפמיס ןעבירשעג ןָאינוי רעכאמקואלק רעד ןופ גנודנירנ

 -רַא עפראש טימ סיורא לַאפ םעד ךָאנ ךיילנ ןענייז ,רעכאמקוָאלק יד רַאפ

 ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד ןופ ןעטנארנימיא יד ,"עדמערפ , יד ןענענ ןעלקיט

 -טימ-דלאווג טימ ךיז ןעצונאב עכלעוו ,סנָאינוי-דיירט עשידיא עֶלַא ןופ ןוא

 וויטוקעזקע רעד ןופ רעדילנטיס יד .לעמוט ַא ןערָאװעג זיא סע .,ןעל

 ךיז ןעבָאה ןָאינוי רעד ןופ רעוט ערעדנַא עֶלַא ןוא סעדנַאראב ףעזָאי ,דראָאב

 .ןעקָארשרעד קרַאטש

 ףעזָאי זיא ,אקיימאשזד ןיא גנוריסַאּפ רעד ךָאנ גָאט ןעטייווצ ן'פיוא

 ןעטפַאשקרעװענ יד ןופ טייוו ןענַאטשענ טייצ ַא זיא רעכלעוו ,סעדנָארַאב

 -עג ,ןעטסיכרַאנַא יד ןופ רעזײטַאּפמיס ַא גידנעייז ,.ּפ ,ל ,ס רעד ןופ ןוא

 עלַא ואוו ,"ננוטייצ-רעטײברַא , רעד ןופ גנידליב םעד ןיא ןעפיול וצ ןעמוק

 עטנינייארַאפ יד ןופ סיִפֶא רעד ןוא סעיצַאזינַאנרָא עשיטַארקָאמעדדלַאיצַאס

 ,ףליה טרעדָאפעג טָאה ןוא ,ןענופעג ןַאד ךיז ןעבָאה ןעטפַאשקרעװענ עשידיא

 ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ נניטימ ַא ייב זיא דנעווֶא ןעבלעזמעד ךָאנ

 ןעמוקעג ,ירעוַאב 2885 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד
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 -קוָאלק רעקיימאשזד םענעי טימ ןעמַאזוצ סוויטקעטעד עדנאמָאק עסיורג ַא

 -נָא טָאה רָאטקארטנָאק רעד ןעמעוו ףיוא ,םענייא ןעדעי ןוא ,רָאטקארטנַאק

 -נָאראב ןעמונעג ייז ןעבָאה ןעטצעל םעד ,טריטסערַא ןעמ טָאה ,טנייצעג

 רעד ןופ עטמַאאב ,רעכאמקוָאלק 18 רעדָא 12 טימ ןעמאזוצ ,ןיילַא ןע'סעד

 ,םינגנעפענ רעקיימאשזד ןיא טרהיפענקעווַא ןעמעלַא ייז טָאה ןעמ .ןָאינוי

 לאטראווק ןעשידיא ןיא רָאנ טינ םשור ןענידלַאװג ַא טכַאמעגנָא טָאה סָאד

 טימ סיורא דלאב ןענייז ןעננוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק עשילננע עֶלַא .ןיילַא

 ."דעטסערַא וירק דנע סעדנַאראב , : ?ּפעק עסיורנ ,

 ,הסיפת רעקיימאשזד ןיא ןעסעזענ עטריטסערַא יד ןענייז געט יירד

 יירד יד ןעמ טָאה ,ננוטייצ עכילטנעכעוו ַא זיולב טאהעג ןעבָאה ריס יו יױזַא

 טָאה סע סָאװ סעלַא טלהעצרעד ןוא לעטעלב ַא גָאט ןעדעי טקורדענ געט

 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא גָאט ןעטרעפ ן'פיוא .טריסַאּפ ן'תמא רעד ןיא טרָאד

 ןעמעלַא טָאה רעטכיר רעד ןוא טכירעגזייצילָאּפ רעקיימאשזד ןיא רעהרַאפ

 -נייא רעד  .ייז ןענענ ןעווענ טינ עזייוואב ענייק ןענייז סע לייוו ,טיירפאב

 טָאה ןעמ ןעכלעוו ,דלָאנניײר ןעוועג זיא ,ןעטלַאהראפ טָאה ןעמ ןעמעוו ,רעניצ

 | ,רַאק א ףיוא עקיימאשזד ןיא טריטסערַא טָאהעג

 -סיִלָאּפ רעד רעד רָאנ יו .עיצַאסנעס עיינ ַא טריסַאּפ טָאה ָאד ןוא

 ןוא רעכאמקואלק עטריטסערַא עלַא טיירפאב טָאה אקיימאשזד ןופ רעטכיר

 ןענייז ,טכירעג ןופ סעטַארג יד רעטניה ןופ ןהעגסיורא ןעמונעג ןעבָאה ייז
 ַא ןע'סעדנַאראב גידנענייצ ןוא קרָאי וינ ןופ סוויטקעטעד ייווצ ןעמוקעגוצ
 טנייז רהיא) ?! רענַאזירּפ רוַא רַא וי, :ןעפורענסיוא ייז ןעבָאה ,ריּפַאּפ
 | ,(טנַאטסערַא רעזנוא

 ףױנ) "'סבמוט , יד ןיא טרהיפעגקעוַא םהיא ןעבָאה סוויטקעטעד יד
 .(עמרוט רעקרָאו

 קיירטס א טלעטעסעג טָאה סעדנַאראב :ַאזַא ןעוועג זיא עטכישעג יד
 ייב טָאה רע ןוא ,טירטס לענַאק ןופ ?סקרַאמ ןוא ןיקּפַאּפ , עמריפ רעד ייב
 רעדָא ,יעּפ-קעב רַאפ ראלַאד טרעדנוה ףיוא קעשט ַא ןעמונעג סעסָאב יד
 ןעמוקעג ןענייז ,טקיירטסעג ןעבָאה רעכאמקוָאלק יד סָאװ טייצ רעד רַאפ
 -נָארַאב ןענעג סעצָארּפ ןעלענימירק ַא טרהיפרַאפ ןעבָאה ןוא םיטַאבעלַאב יד
 ןעטנַאקירבַאפ-קוָאלק ייב ןעסערּפוצסױא גנורעוושרַאפ ַא ןעכַאמ ןיא ןע'סעד
 ."סעצָארּפ , ַא ןערָאװעג זיא קעשט ן'פיוא ןעמָאנ םעד ןיא תועט ַא ןופ ,דלעג

 -ענ גנוריסַאּפ רעטצעל רעד ךָאנ זיא לעטלעװ-דעטיײברַא רעזנוא ןיא
 ןעמ ןיב טייצ ךָאו ַא ןעמונעג טָאה סע .,ךָאק רערעסערג ַא ךָאנ ןערָאװ
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 דנעזיוט גיצנאווצ ַא ןעוועג זיא ליעב יד ?ייוו ,טליעבעג ןע'סעדנָאראב טָאה

 ןופ רעירָאטעלַארּפ יד ראפ עמוס עסיורג א רהעז ןעוועג זיא סָאװ ,ראלָאד

 ,טייצ רענעי

 -אשזד רעד רַאפ סעצָארּפ ס'דלָאננייר ןעמוקענרָאפ זיא טייצ רעד ןיא

 -גניס רהֶאי 8 וצ טלייטרוארַאפ םהיא טָאה ירושזד ַא ןוא עטכישעג רעקיימ -

 טָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד .טקישרַאפ םהיא טָאה ןעמ .(עמרוט) גניס

 רַאפרעד טיײברַאעג קראטש טָאה ןוא עילימַאפ ןייז טציטשעג טייצ עצנַאג יד

 -דנע .ןענידַאננאב ן'דלָאנניײר לָאז ןעמ זַא ,רָאנרעװַאנ םייב ןעקריוואוצסיוא

 זיא רע יווװ םעדכָאנ ,טנידַאננאב םחיא ?יה .ב דיווייד רָאנרעװַאנ טָאה ךיל

 ,עמרוט ןיא ןעטאנָאמ 0--( א ןעסעזענּפָא

 ,טייצ רהָאי ַא רעביא ,רעננעל ןעניוצעג ךיז טָאה סייק סע'סעדנָאראב

 ערעווש יד בילוצ ןערָאװעג טכאוושענּפָא ןַאד זיא ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד

 טרַאװעג טָאה רע ,ןָאטענ טינ רָאנ ?ייוורעד טָאה סעדנָאראב .סקיירטס

 גידייל ןהענמורא רעד ןעראוועג סואימ םהיא זיא ךילדנע .טּפשמ ןייז ףיוא

 ןערהָאפ ןוא אקירעמַא ןעזָאלרַאפ וצ קנַאדעג ַא ןעלאפעגנייא זיא םהיא ןוא

 ןייק קעװַא גנולצולפ זיא סעדנָאראב -- ןָאטענ ןוא טדערענ .דנאלגנע ךָאנ

 ,עדענעק ,לָאערטנָאמ

 עטנינייארַאפ יד ןופ סיּפָא ןיא ןעמוקעג זיא טכַאנרַאפ ןעסיוועג ַא ןיא

 ןופ רעמיטנענייא רעד ,טירטס ווָאלדול 8112 ןיא ,ןעטפַאשקרעוועג עשידיא

 ,ןַאמדירפ .רמ רעסיוועג ַא ,טירטס ןָאטנניװיר 125 ןופ ,לָאה "לור ןעדלָאג
 זַא ,טלהעצעד זנוא טָאה ןוא ,ליעב סע'סעדנָארַאב טרעכיזרַאפ טָאה רעכלעוו

 ךָאנ געוװ ן'פיוא ,לאערטנָאמ ןיא טציא זיא סעדנַארַאב סָאד ,טרעהעג טָאה רע

 רעד ןופ רָאטקַאדער םעד ,ן'ץנארק פיליפ וצ ןיירא ןענייז ריס .דנאלננע

 גידנערעהרעד ,ןערָאװעג טיור זיא ץנארק .רעמיצ ןיא ,"גנוטייצ רעטייברַא,

 -רעד נָאט םענעי טָאה ץנארק סָאװ ,ראפרעד סע זיא ןעוועג .,עטכישענ יד

 טלהעצרעד םהיא טָאה ןעמ ןעכלעוו ןיא ,לָאערטנַאמ ןופ ףירב א ןעטלַאה

 . ,אּפָארייא ךָאנ ּפֶא טרהָאפ רע ןוא ןעטרָאד זיא רע זַא ,ןע'סעדנַאראב ןעגעוו

 ,.רמ טימ ןעמאזוצ לָאז ץנארק זַא ,ןערָאװענ ןעסָאלשאב ךיילנ זיא סע

 ,לאערטנַאמ ךָאנ גוצ ןעטשרע ן'טימ ןערהָאפ ןע'ןאמדירפ

 ןיוש זיא לאערטנַאמ ןיא ןעמוקעג ןענייז ןאמדירפ ןוא ץנארק ןעוו
 -ענּפָא זיא רע זא ,ןערהאפרע ןעבָאה ייז .ןעוועגנ טינ טרָאד סעדנָארַאב

 -ענ זיא רע ואוו --- ,לעפיש רעניילק ַא טימ רעהירפ טכאנ ַא טימ ןערהָאפ

 ךיז טזָאל ןעגרָאמ זַא ןוא ,עדענעק ,קעביווק ךָאנ -- ,זָארטאמ א ןערָאװ

 .דנאלננע ךָאנ ףיש-טכארפ עזיד

 ןיהא גידנעמוקנא .קעביווק ךָאנ קעװַא ךיילג ןענייז םיחולש ייווצ יד
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 ,ןע'סעדנַאראב טימ ,ףיש-טכארפ יד ןעפָארטעג ייז ןעבָאה הירפ רעד ןיא

 רַאּפ ַא ן'ץנארק ןעמונעג טָאה סע .,ןַאעקַא ן'רעביא ןערקהָאפוצּפָא גיטראפ

 ןערעקקירוצ ךיילג ךיז לָאז רע זַא ,ןע'סעדנָאראב ןעדיירוצרעביא טייצ טונימ

 ,קרָאי וינ ןייק

 קרָאי וינ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז טָאה סעדנַאראב יו רעבָא לענש ױזַא

 רעדיו זיא סעדנָאראב ןוא ,ליעב יד ןעניוצענקירוצ סרעליעב יד ןעכָאה

 .סעצארּפ ןייז זיב עמרוט-"סבמוט , יד ןיא ןעראוועג טרַאּפשענניײיא

 128 ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ןעפוראבנייא טָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד

 ןעטריטסערַא רעייז וצ עיטַאּפמיס יד נידנעקירדסיוא ,טירטס ןָאטגניוויר

 -ךַאפ זיא סעדנַאראב ןוא סעצָארּפ רעד ןעמוקעגרָאפ זיא ןעכיג ןיא ,,רערהיפ

 .עמרוט ןעטאנָאמ 21 וצ ןערָאװעג טלייטרוא

 ,רערהיפ רהיא ךרוד טָאה "ןָאינוי רָאבייל ?ארטנעס , ענידסלָאמאד יד

 טקריווענסיוא ןיוש ,ןַאמ-ינעמעט ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,דלאבישטרַא ימישזד

 -אב לָאז ןעמ זַא ,סָאבײנַאמַאט ןענידסלָאמעד םעד ,רעקָארק דראשטיר ייב

 | .ןענידאננאב ןע'סעדנָאר

 -ָאנ ןענידסלאמאד םוצ סעיציטעּפ ןעסאמ ןעבירשעגרעטנוא טָאה ןעמ

 ןעוועג ןיא סָאד .טנידַאננאב ןע'סעדנָאראב טָאה רע זיב ,רעואלפ רָאנרעװ

 ,1892 רהָאי ןיא

 -אב סָאװ ,םעד ןענענ טריטסעטָארּפ קראטש ןעבָאה ןעטסילַאיצַאק יד

 "ייברַא , רעד ןיא זיא רעלימ ,? .גנונידַאנגאב יד ןעמּונעגנָא טָאה םעדנָאר

 ןעפראש א טימ ןעטָארטענסיױרא ,1899 ,ינוי ןעט-10 ןופ ?גנוטייצ-רעט

 .ןע'סעדנַאראב ןענעג ?לעקיטרַא

 טאהעג טָאה יז סָאװ ןעטַאנָאמ 18 יד ךרוד זיא ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד

 חכב ןעוועג טינ ,ןעסעצָארּפ ןוא ןעטסערא ענעדיישראפ עלַא יד טימ ןָאט וצ

 יד ,רעּפעש יד ןיא רעטײברַא יד ןופ ןעסערעטניא יד ןענידייטראפ וצ

 ךיז ןעבָאה םעד בילוצ ןוא ןעקניז ןעמונעג ןעבָאה טײברַא ףיוא ןעזיירּפ

 ,ןָאינוי רעד ןופ ןעגיוצענקירוצ רעכאמקוָאלק רעטנעזיוט

 ןעוועג ןיוש ןענייז ןעסעצָארּפ ןוא ןעטסערַא יד ןופ תורצ עזיד עלַא ןעוו

 ,ןָאינוי יד ןעקראטשראפ ןענעו ןעטכארט ןעגנַאפעגנָא ןעמ טָאה ,רעבירַא

 ייז ,רעכאמקוָאלק ןעסאמ עסיורנ יד ןענעוואב טנעקעג טינ טָאה ןעמ רעבָא

 יד ןופ דימ ןעוועג ןענייז עֶלַא .,ןָאינוי רעד ןיא ןעמוקניירא קירוצ ןעלָאז

 יד ןעשיווצ תוקולחמ יד .טכַאמענכרוד ןעבָאה ייז סאוו ,ןעפמַאק עליפ

 -ַאלפוצ יינ'ס ףיוא ךיז ןעבָאה דניירפ ענייז ןוא ןע'סעדנַאראב ןופ רענגעג

 רעד ןופ ןעּפוטשסיױרא טלָאװעג םהיא ןעבָאה רענגעג סע'סעדנַאראב .טרעק

 רהָאי ןופ גנילהירפ ןיא זיב טנירקענמורא ךיז ןעמ טָאה יוזא ןוא .ןאינוי
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 םידדצ עדנעטיירטש עדייב יד זַא ,טייוו יוזא ןעגנַאנרעד זיא סע ,382

 יד ואוו ,רעצעלּפ יד ןיא ןוא רעּפעש יד ןיא ןענָאלש ךַאפנייא ךיז ןענעלפ

 ,ןעלמַאזרַאפ ךיז ןעגעלפ רעכאמקוָאלק
 ַא ןעפַאשעג דיירט-סקוָאלק םעד ןיא ךיוא טָאה 1895 ןופ סיזירק רעד

 ןָאינוי יד ןוא ןעכַאפ ערעדנַא עלַא ןיא יוװ עדַארג טייקגיזָאלסטייברא עסיורג

 .ןערָאװעג רעכַאווש ךָאנ זיא

 .רעקראטש ךָאנ ןערָאװעג ןענייז רעכאמקוָאלק יד ייב ןעיירעסייר יד

 ןעבָאה ןע'סעדנָאראב ןופ רענגענ יד גָאט וצ גָאט ןופ ןעקנוזעג זיא ןָאינוי יד

 טלעטשעג טָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד ,ןעריזינַאנרָא וצ ןעננַאפעגנָא ךיז

 טָאטשנָא .ןע'סעדנָאראב ןעגעג ןעצעה רַאפ ענאלק ַא רעטנוא רעדילגטימ 8

 א ןעפוראבנייא רעדילנטימ 18 יד ןעבָאה ,ענאלק רעד ףיוא ןערעפטנע וצ

 -ייל רָאבייל , ןעשיטסילַאיצַאס ןיא ,טירטס יסנעלעד 91 ןיא גנולמאזראפ

 םעד רעטנוא ןָאינוי סנָאיציזַאּפָא ןַא טעדנירנעג ןעבָאה ייז ןוא ,"םואעס

 ."ןָאינוי רעכאמקוָאלק לאנָאשענרעטניא יד , ןעמָאנ

 -יזָאּפָא רעד ןוא ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעטלַא רעד ןעשיווצ ףמאק רעד

 .טרעקַאלפוצ קראטש ןַאד ךיז טָאה ןָאינוי-סנָאיצ

 רעכַאמקואלק לאנָאשענרעטניא, רעד ןופ רערהיפנָא יד ןופ רענייא

 זיא רעכלעו ,ןיריווז ןע טיינ ,טסילַאיצַאס א ןעוועגנ זיא "ןָאינוי

 טרידוטשסיוא ןיריווז טָאה רעטעּפש .רָאטיײרעּפא סקואלק א ןיילַא ןעוועג

 רעטייוצ רעד .טסינויצ רעניטעט א טציא זיא ןיריווז .נ ,רעיָאל ַא סלַא

 זיא .ןָאינוי רעכאמקוָאלק לאנָאשענרעטניא , רענעי ןופ רערהיפ רעגניטכיוו

 רערושזערט-רעטערקעס רעניטציא רעד ,גרעבסָאלש סוי ןעוװעג
 .ןָאינוי סרעקריָאוװו גניהדָאלק דעטיימאנלאמא רעד ןופ

 ןיא ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעטלַא רעד ןענענ ןָאינוי-סנָאיציזָאּפָא יד ןעוו

 רעד ןערָאװעג ,טסיסעדנַאראב ַא ,גרעבנעזָאר .בא זיא ,ןערָאװעגנ טעדנירנעג

 ךיוא ,ץנוק .מ טימ ןעמאזוצ ןאינוי רעכאמקואלק רעטלַא רעד ןופ ראטערקעפס

 רעכאמקוָאלק רעטלַא רעד ןופ רעטערקעס רעטייווצ רעד סלַא ,רעכַאמקוָאלק ַא

 דוהרעדָארב , רעד טימ טגינייארַאפ טלָאמעד ךיז טָאה ןָאינוי עזיד .ןָאינוי

 ַא ךָאנ טימ ייז ."סרעקריָאװו טנעמראנ דעטיינוי , יד ןופ ?סרָאלייײט ווא

 עטנינייארַאפ יד ןענעג טפמעקעג ןאד ןעמַאזוצ ןעבָאה סנָאינוי עשידיא .רָאּפ

 ןערָאװעג ןַאד זיא ןָאינוי רעכאמקוָאלק עטלַא יד .ןעטפאשקרעוועג עשידיא

 ."סרעקריָאװ טנעמראג דעטיינוי, רעד ןופ 64 לאקאל רעד

 -עװ ַא ןעבענסיורא ןעמונעג טָאה ןאינוי רעכאמ קואלק עטלא עזיד

 ."גנוטייצדןָאינוי יד , טאלב ןָאינוי-דיירט ןעכילטנעכ

 ,1894 ,ינוי זיב ןעננאנעגנָא זיא סנאינוי ייווצ יד ןעשיווצ ףמאק רעד
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 ,"לאנָאשענרעטניא, יד ןוא עטלַא יד ,סנָאינוי רעכאמקוָאלק עדייב ןעוו
 רעכאמקוָאלק עטלַא יד ןָאינוי ןייא ןיא טנינייארַאפ רעדיוו ךיז ןעבָאה

 ןייז טינ רהעמ לָאז סעדנָאראב זַא ,וצרעד טניליוועגננייא ןַאד טָאה ןָאינוי

 רעכאמקואלק רעד ןופ דילנטימ-"ןערהע , ןייק ןליפַא ןוא רעטמאעב ןייק

 -סיוא טָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעקרָאי וינ יד יווװ לענש ױזַא רעבָא .ןָאינוי

 -קוָאלק רעליווזנָארב יד םהיא ןעבָאה ,דילנטימ סלַא ןע'סעדנָאראב ןעסָאלשענ

 .דילנטימ-ןערהע רהיא ראפ טלהעוורע רעכאמ

 ,רעביאראפ ןעוועג ןיוש זיא דנאל ןיא סיזירק רעד ןעוו ,1894 רהֶאי ןיא

 רעכאמקואלק עדייב יד ,סקוָאלק ייב טיײברַא ךס א ןערָאװעג דָארג זיא

 ןיא ןעגנוגנידאב-רעטייברַא יד .טנינייאראפ ןעוועג ןיוש ןענייז סנָאינוי

 רעכאמקוָאלק יד ןעבָאה .עטכעלש ךילקערש ןעוועג רעבָא ןענייז רעּפעש יד

 ,רעדילנטימ ןערָאװעג קירוצ ןענייז ןוא ןָאינוי רעד ןיא ןעפיול ןעמונעג

 רעכַאמקוָאלק עזיד ןופ טייצ רעד ןיא ,ןעכָארבענסיױא ןעבָאה סקיײרטסײּפַאש

 -קוָאלק יד ןעשיווצ גנונעוואב ַא ןערָאװעג ןעפאשאב גנולצולּפ זיא סקיירטפ

 -ענעמ סלַא ןעגנערב רעדיוו ןע'סעדנָאראב לָאז ןעמ זַא ,םעד רַאפ רעכַאמ

 ןערָאװעג טקישעג ךיילנ ןענייז סעטימָאק ענינייא  .ןָאינוי רעד ןופ רעשזד

 יקסווָאסאק ַא םענייא טימ ןעמַאזוצ טָאה סעדנָאראב ואוו ,רָאמיטלַאב ךָאנ

 -אב ."עסערּפ עיירפ יד, ,ננוטייצ עכילטנעכעוו עשידיא ַא ןעבענעגנסיורא

 טָאה רעבָא ךילדנע .ןעטעב קראטש טזָאלעג גנַאפנָא ןיא ךיז טָאה סעדנָאר

 .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג זיא ןוא גנוטייצ ןייז ןעבענענפיוא ןעטרָאד רע

 טַאהעג ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד טָאה ,1894 רהאי ןיא ,טייצ רענעי וצ

 .ןייטס סוילושזד עמריפ-קוָאלק רעד ייב רעטיײברַא 400 ןופ קײרטסדּפַאש ַא

 ןעבָאה סָאװ ,סרעטאק 282 טימ ךוסכס א בילוצ ןעמוקענ זיא קיירטס רעד
 -עד טָאה סעדנַאראב רעכלעוו טימ ,ןָאינוי סרעטאק רעד וצ טגנאלאב טינ
 רעכאמקוָאלק יד ןעכַאמ וצ קראטש קירוצ םוא טכַאמעג םולש רעדיוו טלָאמ
 .ןָאינוי

 רעד ןופ רעדיינש-רענעמ יד ןעבָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא עדַארג ןוא
 ייז ואוו ,קיירטס:לארענעג רעייז טרהיפעגכרוד ?סרָאלייט ווא דוהרעדָארב
 טָאטשנָא ןוא ,ןערעוו טּפַאשענּפָא לָאז "םעטסיס-ליצ , יד זַא ,ןענואוועג ןעבָאה
 ,ךָאו ןופ ןעטייברא רעדיינש-רענעמ יד ןעלָאז םעד

 ןעמ זַא ,טלעמוטעג קראטש טלָאמעד ךיז ןעמ טָאה רעכאמקוָאלק יד ייב
 ,גניטימסאמ ַא ןעפורעג טָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד .ןעקיירטס ךיוא ףראד
 ,ֿלָאה גניווריוא וינ ןיא ןעוועג זיא סָאד .טכוזאב טוג ןעוועג זיא רעכלעוו
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 רַאפ טכאנ א זַא ,ןעסָאלשאב ןעמ טָאה ןעטרָאד ןוא .טירטס םורב ףיוא

 -לארענעג ןיא דעכאמקוָאלק רעדנעזיוט יד ןעפורסיורא ןעמ לָאז רוּפכ-םוי ברע

 ,קיירטס

 סלַא ,ןעמעלַא ןעבירשראפ ןעמ טָאה דלענ-סטירטנייא טנעס 80 רַאפ

 ןופ לייקס ַא טײברַאענסױא טָאה ןעמ .ןָאינוי רעד ןיא רעדילגטימ עיינ

 וצ טקישענוצ ןעמ טָאה ןעננורעדָאפ עזיד .,ןעזײרּפ-סטייברא ןוא תוריכש

 זיא סָאד זיב טייצ עגנַאל ַא טרעיודעג רעבָא טָאה סע .,ןעטנַאקירבַאפ עֶלַא

 .רעּפעש יד טעקיּפעג לייוורעד ןעבָאה סרעקיירטס יד ,ןערָאװעג ןָאטעג

 יד רעבָא .טוג טהענ קיירטס רעד זַא גנַאפנָא ןיא ןהעזענסיוא טָאה סע

 -ענ ךיז טָאה קיירטס רעד .,טלעטעפענ טינ ןעבָאה ןעטנאקירבאפ עגיטכיר

 .טרעגנוהעג ןעבָאה סרעקיירטפ יד ןוא ןעניוצ

 עשינעילַאטיא 2,000 א ןעמונענ לײטנַא ךיוא ןעבָאה קיירטס םענעי ןיא

 ,טירטס סנירּפ ןיא ןעוועג זיא ץַאלּפ-סננולמַאזראפ סעמעוו ,רעכאמקואלק

 .ןַא ,טנעדיזערּפ רעייז טָאה .טסַאּפענּפיױא נינעוו ןַאד ייז ףיוא טָאה ןעמ

 טפיוקרַאפ ןעמעלַא ייז טָאה ןוא טייהנענעלעג יד טצונענסיוא ,רענעילַאטיא

 .ּפָאק רעּפ ראלָאד 9 וצ םיטַאבעלאב יד וצ

 ןַאד וליפַא זיא סרעקיירטס יד וצ םלוע ןעסיורג םעד ןופ עיטַאּפמיס יד

 עציטש גונענ ןענָארקעג טינ ןעבָאה סרעקיירטס יד רעבָא ,סיורג רהעז ןעוועג

 ןעדעי .ןעברָאטשענּפָא רהעמ ץלַא נָאט ןעדעי טימ זיא קיירטס רעד ןוא

 יד ןיא טרעקענמוא קירוצ רעטייברא רהעמ ןוא רהעמ ץְלַא ךיז ןעבָאה גָאט

 .ןעגנַאנעג ןעריולרַאפ ןעצנאגניא זיא קיירטס רעד זיב ,טייברא רעד וצ רעּפעש

 -רעד .,ןערָאװעג ןעבעגעגפיוא טינ לָאמנייק קיירטס רענעי זיא לעיציפָא
 ןופ קעװַא זיא סעדנָאראב .1894 ןופ עידעגַארט יד טנידנעעג ךיז טָאה טימ
 ןייק רהעמ רהיא טימ רע טָאה ןָא ןַאד ןופ ןוא ,ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד

 ,טאהענ טינ ןעננודניבראפ עלעיציפָא

 רעכאמקואלק עזיד עכלעוו ןופ ,"סרעקריָאװ טנעמראנ דעטיינוי , יד

 יד טננַאלראפ קיירטס ן'כָאנ טָאה ,לאקָאל ַא ןעוועג טלָאמאד זיא ןָאינוי

 רעכיב ןייק יוװ ױזַא רָאנ ,ןעכוזרעטנוא וצ ייז םוא ןָאינוי רעד ןופ רעכיב

 -רעד "סרעקריָאו טנעמראג דעטיינוי , יד ןעבָאה טאהענ טינ ןָאינוי יד טָאה

 יד ןוא ,דנאברַאפ רעייז ןופ ןָאינוי רעכַאמקוָאלק יד ןעפָאלשענסיױוא ראפ

 .טזיילענפיוא ןַאד ךיז טָאה ןָאינוי רעכַאמקוָאלק

 ַא טעדנירנענ רעדיוו ךיז טָאה 1896 רהָאי ןופ טסוגיױא גנַאפנָא ןיא



 398 אקורעמַא ןוא סנַאונוו עשידיא

 ווֶא דֹוחרעדָארב דעטיינוי, יד ןעמָאנ ן'רעטנוא ןָאינוי רעכאמקוָאלק עיינ

 ןעבָאה "ןעטסיסטרעוורָאּפ , יד ןעוו ,1897 ןיא ןוא ,"1 רעמונ ,סרעקיימקוָאלק

 ףיוא טלעטשעג ןָאינוי רעכַאמקוָאלק ענעי ךיז טָאה ,.ּפ ,7 .ס יד ןעזָאלראפ

 ."טטרעוורָאפ; ןופ דצ םעד

 ןעוועג "סרעקיימקוָאלק ווֶא דוהרעדָארב , יד זיא 1899 זיב 1897 ןופ

 טָאה ןוא רעדילגטימ דנעזיוט ענינייא טלהעצעג טָאה יז ,ךיירנלָאפרע רהעז

 ןענואוועג טָאה יז עכלעוו ךרוד סקיירטס עכיירנלאפרע עהייר ַא טרהיפעגנָא

 דוהרעדָארב , יד טָאה טייצ רענעי וצ ,רעטייברא יד רַאפ ןעזיירּפ ערעסעב

 -קעס רעד .ןעטאנעלעד-גניקָאװ 7 עטלעטשעננָא טאהעג "סרעקיימקוָאלק ווָא

 ר ע יי נג .א ןעוועג טלָאמעד זיא ןָאינוי-רעכאמקוָאלק רעזיד ןופ רעטער

 טינ זיא ןיילַא רע) ייטראּפ רעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס רעד ןופ רעבמעמ א

 -סיזקע טָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק עזיד .,(ךַאפ םייב רעכַאמקוָאלק ןייק ןעוועג

 עטכישענ עטמהיראב יד טריסַאּפ טָאה סע ןעוו ,1899 רהָאי ן'זיב טריט

 ,"ןעטאגעלעד-טעוולעוו , יד טימ

 -ןעמאזוצ ךיז ןענעלפ ןאינוי רעד ןופ ןעטאנעלעד-נניקַאוו ריפ

 ןעטרָאד ןוא ,טירטס ןָאטסוַאה ףיוא ןַארָאטסעד ַא ןיא גָאט ןעדעי ןעביילק

 רעד ןיא ןָאט וצ סע טָאטשנָא ,ןעטפעשענדןָאינוי יד ןעלדנאהראפ ייז ןענעלפ

 ןעליּפש טכענ ןוא נעט ענעצנאנ ייז ןענעלפ ייברעד .,ןָאינוי רעד ןופ ָארויב
 ייז ןעוו .טרָאוװריסַאּפ ַא ךיז ןעשיווצ טאהעג ןעבָאה ייז ,ןעטרָאק ןיא

 ,ןארָאטסער ןעניזָאד םעד ןיא ךיז ןעפערט וצ ןעכַאמּפָא ןעפרַאד ןענעלפ
 ןעסייהעג טָאה ױזַא) "טעוולעוו, טרָאװ סָאד ןָאט גָאז ַא רָאנ ייֵז ןעגעלפ
 ןעטַאגעלעד 4 ענעי ןעמ טָאה רַאפרעד .,(ןארָאטסער ןופ רעמיטנעגייא רעד
 יד ןענלָאפ טינ ןענעלפ ייז ,"ןעטאנעלעד-טעוולעוו , יד ןעבענענ ןעמָאנ ַא
 טנָאזעגּפָא ייז טָאה ןָאינוי יד ןוא ,עוויטוקעזקעדןָאינוי רעד ןופ עסילשאב
 רעייז ןופ עדנע ן'זיב תוריכש יד ייז נידנעלחָאצאב ,רעטמע ערעייז ןופ
 .ןימרעט

 ןופ ץנעטסיזקע יד ןעבָארגעגרעטנוא קראטש טָאה גנוריסַאּפ עניזָאד יד
 ךָאנ טקישעג ןַאד טָאה "סרעקיימקוָאלק ווא דוחרעדָארב , יד ,ןָאינוי רעד
 זַא ,ןָאיגוי רעכַאמקוָאלק ר'ַאנַאקיש רעד ןופ רערהיפ םעד ,ָאנזיב .א
 ,קרָאי וינ ןיא ןָאינוי יד ןעטער ןעמוק לָאז רע

 -ענ טינ טָאה רע .קראי וינ ןיא ןעמוקעג דלַאב עקַאט זיא אנזיב
 רעטייוו סאוו ןעראוועג זיא יז .גנַאגרעטנוא ןֹופ ןאינוי יד ןעװעטַאר טנעק
 .ןעגנַאגעגרעטנוא ןעצנַאגניא טעמבכ זיא יז זיב ,רעכַאװש ןוא רעכַאװש ץלַא

 -עג ןיא סָאװ ,ןעטנארגימיא עשידיא יד ןופ רענייא זיא ָאנזיב םהרבא
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 ןערָאװעג זיא ןוא ןערהָאי רעני80 יד ןיא ךָאנ ָאנַאקיש ןייק טייהרעננוי ןעמוק

 1 .רָאטיײרּפַא-סקוָאלק ַא
 -קוָאלק רעטשרע רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ָאנזיב

 .1886 רהָאי ןיא ָאנַאקיש ןיא ןָאינוי רעכַאמ

 סָאד .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג לָאמ ןעטשרע םוצ רע זיא 1891 רהֶאי ןיא

 ןעכאמ טלָאװעג ןַאד טָאה ןעמ .ןעטייצ סע'סעדנַארַאב ןיא ךָאנ ןעוועג זיא

 .ןָאיני רעכאמקוָאלק רעקרָאי וינ רעד ןופ רעשזדענעמ םעד ראפ ן'ָאנזיב

 -ענקעװוַא קירוצ דלַאב זיא ןוא קרָאי וינ ןיא ןעבילברַאפ טינ רעבָא זיא רע

 ענעהעזעגנָא רהעז ַא טליּפשענ רע טָאה טרָאד ןוא ָאנַאקיש ןייק ןערהָאפ

 | .גנונעוואב-רעטייברַא רעד ןיא עלָאר

 יד ,יקצעווענשיוו-ילעק סנערָאלפ יורפ ןופ ָאנזיב זיא 1898 רהָאי ןיא

 -ָאװענ טמיטשאב ,ָאנַאקיש ןופ ןירָאטקעּפסניא-רָאבייל טּפיוה ענידסלָאמאד

 .ָאנויב טָאה רָאטקעּפסניא-קירבאפ סלַא (= .רָאטקעּפסניא-קירבאפ סלַא ןער
 ר'ָאנַאקיש ןיא םעטסיס-גניטעווס יד ןעטכינרַאפ וצ ןָאטעגפױא ליפ רהעז

 .דיירט-רעדיינש

 -טּפיוה רעד ןעוועג טייצ עצרוק ַא רעדיוו ָאנזיב זיא 1919 רהָאי ןיא

 .ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעקרָאי וינ רעד ןופ רעטמַאאב

 .טדעטש ערעדנַא ןיא סנַאינוי רעכַאמקואלק יד

 ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,ןָאינוי רעכַאמקוָאלק ר'ָאגַאקיש יד

 זיא ,1899 ,יַאמ ןיא ,1894 רהָאי ןיא ןערָאװעג ןעכָארבוצ זיא ,1890 רהאי

 ןעבלעז ן'טימ ןָאינוי רעכַאמקוָאלק עיינ ַא ןערָאװעגנ טריזינַאנרַא ָאגַאקיש ןיא

 -ּפַאש עכיירגלָאפרע טרהיפעגנָא ןָאינוי יד טָאה 1897 רהָאי ןיא .,ןעמָאנ

 500 א זיבטַאהעג ןאינוי עזיד טָאה 1898 רהָאי ןופ רעמוז ןיא .סקיירטס

 עטמַאאב יד .טַאגעלעד-נניקָאװ רהיא ןעוועג זיא ָאנזיב. א ןוא רעדילנטימ

 רעלעיצנַאיפ ,ן ַא מ פ ַא ה .ש ןעװעג ןאד ןענייז ןאינוי רעזיד ןופ

 .ב ןוא ,רעטערקעס-גנידנַאּפסערַָאק וו ָא 7 ַא גע ס .י ;רעטערקעס

 וויטוקעזקע ןופ ןאמרעשט ןוא ראטערקעס-לָאקָאטַארּפ ,ד ע ג ניז ע 5 ש
 -קֶא ןיא .(לעטיּפַאק ןענידרעטייוו ַא ןיא ן'רענניזעלש .ב ןעגעוו) דראָאב

 ןעיורפ, רעד ןופ ןירעדנירג יד זיא יקצעווענשיוו-ילעק סנערָאלפ וורֿפ (*

 ןיוש טווברא סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןַא ,/אקירעמַא ןופ גול סרעמויסנַאק רעטייברַא

 ןעגנוגנודאב-סטייברַא יד ןופ גנורעסעברַאפ רעד רַאפ ךילדימרענוא רהָאי 40 רעבוא

 .אקירעטַא ןיא ןענירעטייברא-ןעיורפ יד ןופ
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 א ןעראוועג ןאינוי רעכַאמקואלק ר'ָאנאקיש עזיד זיא 1897 רהאי ןופ רעבָאט

 ,"םנעיילַא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַאס , ם'נָאילער ?עינעד ןופ לַאקָאל

 ןָאינוי רעכאמקוָאלק ד'ַאגַאקיש יד טָאה 1898 רהֶאי ןופ רעבמעטּפעס ןיא
 סע ואוו ,"ינַאּפמָאק ןוא דלעפייב , עמריפ רעד ןענעג קיירטס ַא טרעלקרע
 ךיוא ןוא ּפַאש-"דייסניא, םעד ןופ רעכאמקוָאלק 800 טקיירטסענ ןעבָאה

 רעזיד רַאפ טײברַאעג ןעבָאה סָאװ סרָאטקארטנָאק יד ןופ דעטײברַא יד

 רעבָא ,ןָאינוי רעד ןופ גנונעקרענַא ןעגעוו טלעדנַאהענ ךיז טָאה סע .עמריפ

 -םיוא ךיז טָאה ןָאינוי יד ןוא ןעריולרַאפ קיירטס םעד ןענבָאה רעטיײברַא יד

 .טזיילענ

 -אוועג טריזינַאגרָא זיא עכלעוו ,ןָאינוי רעכאמקואלק רעיפלעדַאליפ יד

 ןעבלעז ןיא .1894 רֹהֶאי ןיא טזיילענפיוא ךיז טָאה ,1890 רהֶאי ןיא ןער

 עיינ ַא איפלעדַאליפ ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג ןיא ,טייצ-טסברעה ,רהָאי

 -עגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,'ןאינוי סרעכאמקואלק דעטיינוי יד, ,ןאינוי

 1895 רהָאי ןיא .1089 לַאקָאל סלַא "רָאבייל ווִא סטיינ ,, יד ןָא ןעסָאלש

 ןוא ןאּפסנירנ, עמריפ רעד ןענענ קיירטס ַא ןעריױלרַאפ ןָאינוי יד טָאה
 טָאה רעבָא רעטעּפש רהָאי ַא טימ .טזיילענפיוא ךיז טָאה יז ןוא "םייהטרעוו

 עהייר א טרהיפעג ןָאינוי יד טָאה טייצ רעד ךרוד .טכעלעגפיוא רעדיוו יז
 רעד ייב קיירטס רעד ןעוועג ךיוא זיא סע עכלעוו ןעשיווצ ,סקיײרטסיּפַאש
 -ענ ןָאינוי יד טָאה 1898 רהָאי ןיא .,?רעידָאלק ןוא שזדירבָארטס, עמריפ
 רעמונ סרעקיײמקוָאלק ווװֶא דוחרעדָארב דעטיינוי, ףיוא ןעמָאנ רהיא ןעטיב
 םעד רעטנוא ןערָאװעג טריזינַאגרָאער רעדיוװ ןָאינוי עזיד זיא 1899 ןיא .'2
 ."ןָאינוי וויטקעטָארּפ סרעקיימקוָאלק , ןעמָאנ

 לַאקָאל לארעדעפ א ןערָאװעג ןָאינוי עזיד זיא 1899 רהָאי ןופ עדנע ןיא
 רעד ןיא .,8140 לַאקַאל סֵלַא ,רָאביײל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןופ
 סרעסערּפ-קוָאלק ַא ןערָאװעג טריזינַאגרָא איפלעדַאליפ ןיא זיא טייצ רעבלעז
 .ןָאינוי

 ןיא ןערָאװעג טריזינַאגרָא ןָאינוי רעכַאמקוָאלק ַא זיא רָאמיטלאב ןיא
 עטוג טַאהעג טָאה יז .גנַאל-ןערהאי טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,1890 רהאי
 .ןעטייצ עטכעלש ןוא ןעטייצ

 סנאינוי רעכאמ קואלק ןעראוועג טריזינַאגרָא ןענייז ןערהָאי ענעי ןיא
 (* אקסיצנארפ ןַאפ ןוא ָאדילָאט ,יטעניסניס ,דנַאלוװילק ,קרַאונ ןיא ךיוא

 רעדיולק ןעיורפ ערעדנַא ןוא רעכאמקואלק יד ןעגעוו עטפניקסווא יד (*
 טנעמרַאג סידייל, רעד ,ךוב ס'ןיוועל סיאול .דד ןופ ןעמונעג ךיא בָאה סנָאינוו
 ."רעקריאוו
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 ,רעכַאמ-רעּפַאר ,רעכַאמ-טסייוו ןופ םנָאינוי עשידיא עטשרע יד
 ןופ רעטײברַא ןוא רעטייברא-ירעדיַארבמע ,רעהײנ-לָאהנַאטַאב

 ,רעדיילק-ןעיורפ ערעדנַא

 טריזינַאנרָא זיא קרָאי וינ ןיא סנירעכאמ-סערד ןופ ןָאינוי עטשרע יד
 ןופ רַאורבעפ ןיא ןעוועגנ זיא סָאד .,"רָאבייל ווא סטיַאנ, יד ןופ ןערָאװעג

 | ,1888 רהְאי

 -קרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה 1890 רהֶאי ןופ רעבמעצעד ןיא
 .ןָאינוי רעכַאמ לָאהךןָאטָאב טסייוו ַא טריזינַאנרָא ןעטפַאש

 -קרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ עבלעזיד טָאה רעטעּפש רהֶאי ַא טימ
 טָאה ןָאינוי ענעי .ןָאינוי רעכאמ-סערד םָאטסָאק ַא טעדנירגעג ןעטפַאש
 | ,רעדילנטימ 180 ַא טלהעצענ ןיוש

 ןענעלפ טרעדנוהרהָאי ןעגירָאפ ןופ ןערהָאי רעגיפ0 ןוא רעני80 יד ןיא
 טבַאמעג ,סנעטפאק עננַאל עניליב ןענָארט סאלק-רעטייברַא ןופ ןעיורפ יד
 -ןעיורפ ַא ןעפיוק ןענעק ןעמ טנעלפ טייצ רענעי וצ .(ץעטיס) ?ָאקילַאק, ןופ

 טײברַאעג ןַאד ןעבָאה סרעּפַארעיורפ עזיד ייב .טנעס 79 רַאפ רעּפַאר
 טבַאמעג ןענעלפ סרעּפאר ?להָאצ עטסערג יד .,ןעטנארגימיא עשידיא עליפ

 .רעּפעש-טעווס יד ןיא סרָאטקארטנָאק ייב ןערעוו

 -רֶא ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה 1899 לירּפַא ןיא
 -מאזרַאפ-ןעסַאמ עטשרע יד .ןָאינוי רעכאמ-רעּפאר ןוא -טסייוו א טריזינַאג
 ,טירטס דרַאשטרָא 96 ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעג זיא ןָאינוי רעזיד ןופ גנול
 .|ַא ה ַאק .ב א ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ רענעי ייב רענדער יד ןופ רענייא
 -ּמע .ב א ןעוװועג זיא ןָאינוי רענעי ןופ רעדילגטימ עגיטעט יד ןעשיווצ

 רעטעּפש .,רָאטײרּפַאךעטסײיו א ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,ןיי ט ש
 רעטײברַא ןופ טנעדיזערּפ טייצ עסיוועג ַא ןעוועג ןײטשּפע רעבלעזדעד זיא
 ןיא ייטראּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא גנוטלאּפש רעטצעל רעד תעב .גניר
 .ןעטסינומָאק יד וצ רעבירַא ןײטשּפע ,בא

 ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטגינייארַאפ יד טָאה 1898 רהֶאי ןעבלעז ןיא
 ןוא ןילקורב ןיא סרעכַאמ-רעּפַאר ןוא -ןעטסייוו ןופ ןָאינוי ַא טריזינַאגרָא
 ,ליוזנָארב ןיא ךַאפ ןעבלעז ןופ ןָאינוי ַא ךָאנ

 עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה ,ראונאי טַאנָאמ ןיא ,1891 רהָאי ןיא ךָאנ

 .רעטייברא ירעדיארבמע זאנָאב ןופ ןָאינוי א טריזינַאגרַא ןעטפַאשקרעוװעג
 -אב ןערעוו סָאװ סירעדיארבמע ףיוא ןעטייברא סָאװ דעטייברא ןענייז סָאד
 טָאה ןָאינוי עזיד רעבָא ,רעדיילק-ןעיורפ ןוא ןעטסייוו ןעצופראפ וצ טצונ
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 יד לייוו ,טזיילעגפיוא ךיז טָאה ןוא ןעטאנָאמ עגינייא זיולב טריטסיזקע

 .ןָאינוי רעד ןיא סערעטניא גינעוו ןעמונעג ןעבָאה רעטײברַא

 -סיזקע טָאה ןָאינוי רעכאמ-רעּפאר ןוא -טסייוו עטנַאמרעד-ןעביוא יד

 רַאפ ןעבעל רעגנאל ַא ןעסייהעג טלָאמעד טָאה סָאד .טייצ רהָאי 8 טריט

 "עגפיוא ךיוא ןאינוי עזיד ךיז טָאה 1896 רהאי ןופ עדנע ןיא .ןאינוי א

 .טזייל
 ףיוא ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייארַאפ יד טָאה 1897 רהָאי ןיא

 .רעכַאמ-טסייוו ןופ סנָאינוי ליװזנַארב ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא טריזינַאנרָא יינ'ס

 -פאשקרעוועג עשידיא עטגינייארַאפ יד טָאה 1893 רהֶָאי ןופ עדנע םא

 עכלעוו ,ןָאינוי רעכַאמ-רעּפַאר ןוא -טסייוו ַא טעדנירנעג איפלעדַאליפ ןופ ןעט

 -ַאליפ ןיא ןיא 1896 רהָאי ןיא .טייצ עצרוק ַא זיולב טריטסיזקע טָאה
 דרעּפַאר ןוא -טסייוו א ןערָאװעג טריזינַאנרַא לָאמ ןעטייווצ םוצ איפלעד

 ןָא ןעסָאלשעגנָא 1898 רהֶאי ןיא ךיז טָאה ןָאינוי עבלעזיד ,ןָאינוי רעכַאמ

 ."סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסילעשָאס , רעד

 ןענָארט ןעלָאז ןעיורפ זַא ,עדָאס רעד ןיא ןיירא זיא 1899 רהֶאי ןיא

 - רעטלַא רעד טָאטשנָא ,סטריוקס ערעדנוזאב ןוא ןעטסייוו ענעדייז ערעדנוזאב

 זיא םעד בכילוצ ןוא ,רעקיימ-סערד ַא ייב סערד א ןעלעטשַאב וצ עדָאמ

 יד ךיז ןעבָאה ןָא ןַאד ןופ ןוא ,סיורג ןערָאװעג דיירט טסייוו-סידייל רעד

 -רעּפָאר ןוא -ןעטסייוו ןופ סנָאינוי ערעדנוזאב ןיא טריזינַאנרַא רעטײברַא

 | | ,סרעכַאמ
 רהֶאי ןיא זןיא סע יװ לענש ױזַא זַא ,טקאפ רעד זיא טנַאסערעטניא

 -ןעיורפ ענעדייז ייב רעטייברַא ףיוא ענארפכַאנ עסיורנ ַא ןערָאװענג 9

 טייבראעג רעהירפ ןעבָאה סָאװ ,רעטייברא עטסרהעמ יד ןענייז ,ןעטסייוו

 ,תוכָאלמ-ילעב עטונ יד ,רעדמעה-רעביוא עשרענעמ ייב רעכאמ-טריוש סלַא
 ייב יװ טנידרַאפ רעסעב טָאה ןעמ ןעכלעוו ייב ,דיירט-טסייוו ןיא רעכירַא

 ..רעדמעה-רענעמ

 -רע רעדיוו ןיב ךיא ןעוו ,1900 יִלֹוי טַאנָאמ ןיא סָאד ,קנעדענ ךיא

 -קרעוװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ רעטערקעס סלַא ןערָאװעג טלהעוו

 סרעקיימ טסייוו סידייל יד טריזינַאנרָא טלָאמעד רימ ןעבָאה ,ןעטּפַאש

 -עג טמהיראב ,1909 רהָאי ןיא ,רעטעּפש רהָאי 9 טימ זיא עכלעוו ,"ןָאינוי

 סע ןעכלעוו ןיא ,קיירטס ןעסיורנ רהיא טימ דנאל ןעצנאג ן'רעביא ןערָאװ

 .ןענירעטייברא דנעזיוט ןהעצכַא טנילייטאב ךיז ןעבָאה

 -יימ טסייוו (סנעדייז) קליס רעד ןופ גנולמאזרַאפ-ךעסאמ עטשרע יד

 79 ןוא 77 ןיא ןערָאװעג ןעטלאהעגנ זיא 1900 טסוניוא ןיא ןָאינוי סרעק

 -עגנָא ןאינוי רעד ןָא ךיז ןעבָאה גנולמַאזרַאפ רענעי ייב .טירטפ סקעסע
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 ןעועג דָארג ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,רעדילנטימפ 400 ןעסָאלש

 קיירטס רעד .ןערָאװעג טעדנירגעג זיא ןָאינוי יד רעדייא ךָאנ קיירטס ַא ןיא

 יד ."ןהַאח ןוא ןַאמָאר ,רעמייהשָאלּפ , עמריפ רעסיורנ רעד ןענענ ןעוועג זיא

 םעד ןעבָאה ייז ןוא תוריכש ערעכעה רַאפ טקיירטסעג ןעבָאה רעטיײברַא

 | | .ןענואוועג ףמַאק

 -קליס ןעסיורג ַא ךָאנ טריזינַאנרָא ןָאינוי יד טָאה םעד ךָאנ ךיילג

 יו ,(טסיכרַאנַא רענעזעועג ַ=) םול ב .מ עמריפ רעד ןופ ּפַאש טסייוו

 טלהעצענ ןאד טָאה ןָאינוי יד .רעּפעש ערעדנַא ןופ רעטיײברַא עליפ ךיוא

 ,רעדילנטימ דנעזיוט ַא ייב

 ןענאטשאב זיא ןָאינוי רעד ןֹופ רעדילנטימ להָאצ עטסערג יד יוװ ױזַא

 עכלעוו ,"סרעקריָאוו לעשאס , יד וצ טעדנעוװענ ךיז רימ ןעבָאה ,ןעיורפ ןופ

 ןיא ןעלאקַאל-סגנולמאזרַאפ עטסמעווקאב ןוא עטסנהעש יד טַאהעג ןעכָאה

 ףיוא .יטעייסָאס טנעמלעטעס יטיסרעווינוי, יד ,םייח רענענייא רעייז

 א ןעבעג זנוא ןעלָאז ייז זַא ,קרָאי וינ ,סטירטס שזדירדלע ןוא ןָאטגניוװיר

 םוא ,ןָאינוי סרעקיימ טסייוו סידייל רעד ןופ ןעננולמַאזרַאפ יד רַאפ לַאקָאל

 ַא ןיא ןהענ ןעפראד טינ ןעלָאז ךאלדיימ ןוא ןעיורפ-רעטייברא דנעזיוט יד

 .ןעלמַאזרַאפ ןַאד ךיז ןענעלפ סנָאינוי עלַא ואוו ,ןולאס-ריב

 ערהיא ןעשיווצ טָאהעג טָאה עכלעוו ,"יטעייסָאס טנעמלעטעס, יד

 טָאה ,סרעקדיַאוו-טנעמלעטעס ןוא סרעמרָאפער עטמהיראב עליפ רעדילגטימ

 ןעסָאלשאב זיא סע ןוא ,גנולמאזרַאפ עלעיצעּפס ַא םעד בילוצ ןעטלַאהעגּפָא

 רעכאמ-טסייוו רעד רַאֿפ ?אקָאל-סננולמאזרַאפ ַא ןעבעג וצ זנוא ןערָאװעג

 -קרעוװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןעדַאלעננייא ךיוא ןעבָאה ייז .ןָאינוי

 ,ךיז טהעטשרַאפ .זיוה רעייז ןיא ןענניטימ ערהיא ןעטלַאה וצ ןעטפַאש

 .ןעלמַאזרַאפ טרָאד ןעמונעג ךיז ןוא ןעמונעגנָא גנודאלנייא יד ןעבָאה רימ זַא

 ןעוו רעבָא ,לָאה-סננולמאזרַאפ םעד רַאפ ןעלהָאצאב ,ךילריטַאנ ,ןענעלפ רימ

 ןעלמאזרַאפ ךיז טזָאלעג זנוא ןעמ טָאה טָאהעג טינ דלענ ןייק ןעבָאה רימ

 .נרָאב ףיוא

 סרעקיימ טסייוו סידייל רעד ןופ רעדילגטימ עטסגיטעט יד ןופ רענייא

 טנעקענ ךָאנ בָאה ךיא ןעמעו ,ןיקש ַאטיוו ינע ב ןעװעג זיא ןָאינוי

 .ןָאינוי רעכַאמ-טריוש רעד ןופ

 -ענ עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה 1900 טסוניוא טָאנָאמ ןעבלעז ןיא

 ַא ןוא קרָאי וינ ןיא ןָאינוי סרעקיימ-רעּפַאר א טריזינַאנרַא ןעטפאשקרעוו

 סרעּפַאר ךס א ןעטייברַא טלָאמעד טנעלפ ןעמ ואוו ,ל?יווזנָארב ןיא עטייווצ

 סנָאינוי רעכאמ-רעּפַאר עדייב עזיד .רעּפעש-טעװפ ןיא סרָאטקארטנָאק ייב

 טַאגעלעד-גניקַאו רעייז .רעדילנטימ דנעזיוט ַא ייב טַאהעג ךיוא ןעבָאה



 341 | אקורעמַא ןוא סנָאונוי עשידיא

 רעכלעוו ,דיירט ןופ רעטײברַא ןַא ,רע ? ד ניש ?עומע ס ןעוועג זיא

 רעכַאמ-טסייוװ סידייל ןעסיורג ןופ רערהיפ יד ןופ רענייא ןעוועג רעטעּפש זיא
 .(רעטעּפש ן'רעלדניש ןענעוו רחעמ) 1909 רחָאי ןיא קיירטס

 יד ןוא ןערהָאי עליפ רַאפ טריטסיזקע טָאה ןָאינוי רעכאמ-רעּפאר עזיד
 -אב-סטייברַא עניד'השקשינ רעטנוא טיײברַאעג ןעבָאה ךאפ ןופ רעטײברַא
 ,1907 ןיא רעדָא 1906 רהְאי ןיא טזיילעגפיוא ךיז טָאה ןָאינוי יד .ןעגנוגניד
 ןענָארט טינ רחעמ ןעלָאז ןעיורפ זַא ,ןעליופאב טָאה עדָאמ םַאדַאמ יד ןעוו

 .סרעּפַאר ןייק
 ,ירוזימ ,הטריָאוװזלע ןיא ךיוא ןוא קרָאי וינ ןיא ןעבָאה 1804 רהָאי ןיא

 -ענ ןעבָאה רעדילנטימ סעמעוו ,סרָאלייט סידייל ןופ סנָאינוי טריטסיזקע
 .ןעמַאד עקסרענָאילמ ראפ סטוס ןוא רעדיילק-ןעיורפ יד ייב טיײברַא

 סידייל רעקרָאי ֹוינ רעד ןופ רעדילנגטימ יד ןענייז 1898 רהֶאֹי ןיא
 יד ןופ םיטַאבעלַאב ערעייז ךרוד ןערָאװעג ןעסָאלשעגסיױא ןָאינוי סרָאלייט

 -רַאפ ןעלָאז רעטײברַא יד זַא ,טרעדָאפעג ןעבָאה םיטַאבעלאב יד .רעּפעש

 ןעטַאנָאמ 8 טרעידעג טָאה טוָאקַאלקיירטס רענעי .ןָאינוי רעייז ןעזָאל
 קיירטס ן'טימ ןעמַאוצ .,ןערױלרַאפ ןַאד םהיא ןעבָאה רעטייברא יד ןוא
 .ןָאינוי רעייז ןערָאלראפ ךיוא רעטייברא יד ןעבָאה

 -קרעוועג יד ןופ ףליה רעד טימ זיא 1894 רהָאי ןופ רעבָאטקָא ןיא
 (םקוָאלק רעדניק} רעפיר יד ןופ ןָאינוי א ןערָאװעג טריזינַאגרָא ןעטפַאש
 טָאה ןוא "ןָאינוי סרעקיימ קוָאלק טנעפניא , ןעפורעג ךיז טָאה יז .רעכַאמ

 רעכאמ רעפיר יד ךיז טָאה לָאמ ןעטייווצ םוצ .טייצ רהֶאי 2 טריטסיזקע
 סקוָאלק ןערדלישט , ןעמָאנ םעד רעטנוא 1897 רהָאי ןיא טריזינַאגרָא ןָאינוי
 ."ןָאינוי סרעכאמ רעפיר ןוא

 -פַאשקרעװענ עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה ,1898 ,ינוי ןעט-28 םעד
 .ןָאינוי רעכַאמ טריוקס עטשרע יד קרָאי ןינ ןיא טריזינַאנרַא ןעט

 ַא ןערָאװעג טריזינַאגרָא ךיוא איפלעדַאליפ ןיא זיא 1899 רהָאי ןיא
 .רעכַאמ-טריוקס ןופ ןָאינוי

 טנעמראג סידייל לַאנַאשענרעטניא רעד ןופ טרובעג רעד
 .ןַאינוי סרעקריָאוװ

 ןיא רעדיילק-ןעיורפ ןופ עירטסודניא רעד ןיא ןענייז 1900 רהָאי ןיא
 -ינער עֶלעיציפָא יד טל ,אקירעמא ןופ ןעטַאַאטש עטנינייאראפ יד
 -עטײברַא ןוא רעטייברַא 828,189 טגיטפעשאב ןעוועג ,סקיטסיטַאטס-סגנור
 ַא ןיא ןוא ,רעטייברא 44,450 ןעוועג ןאד ןענייז ןיײלַא קרָאי וינ ןיא .ןעניר
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 ,רעטייברא ןופ סנָאינוי ערעדנוזאב טריטסיזקע ןיוש ןעבָאה טדעטש עהייר

 רעדיילק-ןעיורפ רעד ןופ ןעכַאפ ענעדיישראפ ייב טייבראעג ןעבָאה סָאװ
 דנַאברַאפ רעד ןערָאװעג טעדנירנענ זיא רהֶאי ןעבלעז םעד ןיא ,עירטסודניא

 רעכלעוו ,אקידעמַא ןיא רעטײברַא רעדיילק-ןעיורפ ןופ סנָאינוי עַלַא ןופ

 לַאנָאש ענר עט ניא יד, ןעמָאנ םעד רעטנוא טסואוואב זיא

 -ע מט ַא ווָא ןָאינוי סרעקריָאוו טנעמרַאנ סידייל

 ."א ק י ר

 -אב ןעוועג סדיירט רעדיילק-ןעיורפ יד ןיא ןיוש ןענייז 1900 רהָאי ןיא
 רענעמ ,רעטײברַא עשנעילַאטיא טנעצָארּפ 15 ייב ,ןעדיא רעסיוא ,טגיטפעש

 .ָאנאקיש ןיא .קרָאי וינ טדָאטש רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד ,ןעיורפ ןוא

 רעסיוא טגיטפעשאב ןעוועג סדיירט רעדיילק-ןעיורפ יד ןיא ןַאד ןענייז

 -ומיא עשיריס ןוא עשיסור ,עשיליוּפ ,עשימהעב ךס א רעטייברַא עשידיא

 וצ טרעדָאפענ ךיז טָאה רעטיײברַא יד ןופ ןעסערעטניא יד רַאפ .ןעטנַארג

 -םיוא לָאז עכלעוו ,דנַאל ןעצנַאנ ן'רעביא ןָאינוי ?אנאשענרעטניא ןַא ןעבָאה

 ןעטנאקירבאפ יד ןעלָאז טדָאטש ןייא ןיא קיירטס ַא ןופ לַאפ ןיא זַא ,ןעסַאּפ

 ןענירק רעדָא ,טדָאטש רעטייווצ א ןיא טייברא רעייז ןעכאמפיוא ןענעק טינ

 טָאה ןאינוי לאנָאשענרעטניא עזיד .רעניליב ראפ טכאמענפיוא טײברַא יד

 עלא ןיא סנאינוי ןעריזינַאנרַא וצ עבאנפיוא רהיא סלַא טלעטשענ ךיז

 | ,רעדיילק-ןעיורפ טהיינ ןעמ ואוו ,טדעטש
 טַאהעג קרָאי וינ ןופ ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד טָאה 1892 רהֶאי ןיא ןיוש

 עכלעוו ,סנָאינוי רעדיילק-ןעיורפ עלַא ןופ ?אנָאשענרעטניא ןַא טריזינַאנרָא

 רעטשרע רענעי טָאה רעבָא רעדייל ,ןעסָאלשעננָא רהיא ןָא ךיז ןעבָאה

 -ַאליפ יד טָאה לָאמ ןעטייווצ א .,טייצ עצרוק א זיולב טבעלעג דנַאברַאפ

 עלַא ןופ זיולב דנאברַאפ א ןעדנירנ טלָאװעג ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעיפלעד

 ,ןערָאװענ טינרָאנ םעד ןופ ןַאד זיא סע .דנַאל ןופ סנָאינוי רעכַאמקוָאלק

 טסילעשַאס, רעד ןענענ ףמאק רעד ןעננַאנעגנָא דָארג זיא טלָאמעד לייוו

 -עננָא ןעוועג ןיא ןָאינוי רעיפלעדַאליפ יד ןוא ?סנעיילַא רָאבייל דנע דיירט

 ."םנעיילא , רעד ןָא ןעפָאלש

 על רעד ןיא רהָאֹי ןעט1899 ןיא ךָאנ ןיא ,טנַאזעג רעהירפ ןיוש יוװ

 סאוו ,ץעזענ רעד ןעראווענ ןעמונעגנָא טייטס קראי וינ ןופ רושטיילסישוד

 -רַא וצ טכער א ןעבָאה עילימַאפ ַא ןופ רעדילגטימ יד זַא ,טעטיױלעג טָאה
 -אב סָאװ ,רעטייברַא עדמערפ ןייק רעבָא ,ןעננוניואוו ערעייז ןיא ןעטייב

 ךיז ייב ןעטייברא וצ ןענניד טינ ייז ןערָאט ,עילימאפ רעד וצ טינ ןעגנַאל

 ץעזעגץוש רעטוג א ןעוועג ןיוש סָאד זיא גנַאפנָא ןַא סלא .ןזיוה ןיא

 רעּפעש-טעװס ןענעוו ץעזעג רעטייווצ רעד ,םעטפיס-נניטעווס םעד ןענענ
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 ןיא רושטיילסישזדעל רעקרָאי וינ רעד ןיא ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ

 ןעדייס ,ּפאש ַא ןעכַאמפיוא טינ רָאט רענייק זַא ,טעטיולעג טָאה ,1899 רהֶאי

 רעד ןופ טנעמטראּפעד-ראבייל םעד ןופ םעד ףיוא שינביולרע ןַא טָאה רע

 טינ טכער ןייק טָאה טנעמטראּפעד רעד ןוא ,ננורינער-טייטס רעקרָאי וינ

 ןעניואוו סע ואוו ,טרָאד ּפאש ַא ןענעפע וצ שינביולרע ןַא ןעבענ וצ טאהעג

 רענינעוו רעדָא רחעמ ןייז טזומענ טָאה פאש רעד .,ןעשנעמ ןעפָאלש ןוא

 ,טייברא רעד וצ ץַאלּפ רעניסַאּפ א

 ןעיורפ יד יו ,דיירט ּפאש טעווס ַא ןיא ,ןאינוי ?אנַאשענרעטניא ןא

 ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא זַא ,ןעקריו טנעקעג טָאה ,עירטסודניא רעדיילק
 ןערעו ןעמונעננא ןעלָאז דנַאל ןופ ןעטַאטש ערעדנַא ןופ טדעטש עסיורג

 ,םעטסיס גניטעווס ןופ גנופַאשּפָא ןענגעוו ןעצעזעג

 ןופ ?אנָאשענרעטניא .יד ןעריזינאנרַא וצ ןָאשנעװנָאק עטשרע יד

 םעד ןעראוועג טנעפערע ןיא רעטייברא רעדיילק ןעיורפ ןופ סנאינוי עלַא

 עט4 טסיא 64 ,םואעסייל רָאביײל ןעשיטסילאיצַאס ןיא ,1900 ,ינוי ןעטפ
 -רַאפ ןעוועג דנעזעוונא ןענייז ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא .קרָאי וינ ,טירטס

 -וטלאב ,איפלעדאליפ ,קראי וינ ןופ ; סנאינוי לאקָאל 7 ןופ זיולב רעטערט

 -ענ ןאד ןעבָאה ןעמאזוצ סנאיני 7 עֶלַא יד .ליוװזנַארב ןוא קרַאונ ,רָאמ

 ,רעדילנטימ 2,000 א ייב טלייצ

 רעד וצ טסאנ רענעדאלעג ַא ןעועג זא סעדנָארַאב ףעזָאי

 -אד רעד ,ןָאזניבָאר ןאמרע ה טימ ןעמאזוצ ,רע .ןָאשנעוװנָאק

 ווִא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא רעד ןופ רעזײנַאגרָא רעקראי וינ רענידסלאמ

 .ןַאשנעוװנַאק רעד ןופ גנוציז עטשרע יד טנעפעעג ןעבָאה ,רָאבייל

 א ןעדנירג זומ ןעמ זא ,גימיטשנייא ןעוועג ןענייז ןעטאגעלעד עלא

 ןהֶא טעמכ ןוא עירטסודניא רעדיילק-ןעיורפ רעד ןופ ןאינוי עלאנָאיצַאנ
 רעטנוא דנאבראפ אזא ןעדנירג וצ ןעראוועג ןעסָאלשַאב ןיא ןעטַאבעד

 -עמַא ןוא סרעקריאוו טנעמראנ סידייל לאנַאשענרעטניא יד, ןעמָאנ םעד
 ."אקיר

 !עראוועג טלהעוורע זיא לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ סלא
 סקואלק רעקראי ןינ רעד ןופ טאנעלעד א ,ןַאמסָארנגנ ןאמרעה
 רעניטעט א ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטײברַא-ּפאש א ,ןאינוי סרָאטיירעּפא
 ןופ "'ןאינוי דעטיירעדעפ לארטנעס ,, רעד ייב רעטערטראפ א ,ןַאמ ןאינוי
 עשילננע יד ןעשיווצ ךיוא ,ניטעט ןעוועג ןאד זיא ןַאמסארג .קראי ןינ
 -סענזיב רעד 2לא ןעראוועג טלחהעוורע לָאמ עליפ רעירפ זיא רע .סנאינוי
 .ןאינוי רעכאמ קואלק רעקראי וינ רעד ןופ טנעגַא

 טלהעוורע ןיא לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רערושזערט-רעטערקעפס סלא
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 ןַא ,רעטייברא-ּפאש א ,רעסערּפ א ,ווַארב דראנרע ב ןעראוועג

 וצ רעביירש רעטונג אזא ןעוועג טינ זיא רע .ןאמ ןאינוי רעיירטעג-תמא

 -ילגנע רעד ןיא "לאנַאשענרעטניא , רעד ןופ ץנעדנַאּפסערָאק יד ןעדנעטא

 .ןהוז ןייז ןָאטעג םהיא ראפ סע טָאה ,ךארּפש רעש
 רעד ןָא ןעפַאלשעגנא ךיילג ךיז טָאה ןאינוי לאנַאשענרעטניא עיינ יד

 רעד ןופ ןעגָארקעג ןעכינ ןיא טָאה ןוא רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא

 ,רעטרַאשט א טפאשרעּפרעק

 ר'ָאנאקיש יד יו ןָאשנעװנָאק רעזיד ךָאנ גנאל ןעמונעג טינ טָאה סע

 -אשענרעטניא רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה ןאינוי רעכאמ קואלק

 רעיפלעדאליפ יד ןעטארטענניירא דנאבראפ םעד ןיא זיא ךיוא .,לאנ

 רעכַאמ קואלק רע'אקסיצנארפ ןאס יד ךיוא יווװ ,ןאינוי רעכאמ טריוקס

 .ןאינוי

 -ענרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעטייווצ רעד ייב ,1901 ,ינוי ןיא

 -ןיא יד טָאה ,עיפלעדאליפ ןיא ןעראוועג ןעטלאהענּפָא זיא עכלעוו ,לאנָאש

 .סנאינוי עלאקָאל 18 טלהעצענ ןיוש לאנאשענרעט

 טנעמראג סידייל לאנָאשענרעטניא , רעד ןופ ןָאשנעוװנָאק עטירד יד

 -יני, רעד ןיא ,קראי וינ ןיא רעדיוו ןעמוקעגרָאפ זיא ?ןאינוי סרעקריאוו

 ,טירטס שזדירדלע ןוא ןָאטנניװיר ףיוא ,"יטעייסָאס טנעמלעטעס יטיסרעוו

 .ןעוועג דנעזעוונא ךיוא ךיא ןיב ןָאשנעװנָאק רעזיד ןופ ןעגנוציז יד ייב

 ,רהָאפנעמאזוצ רעמירא ןא רהעז ןעוועג זיא סע

 טסייוו סידייל , יד ןעראוועג ןעמונעגניירא זיא ןָאשנעװנָאק רענעי ייב

 ,לאנאשענרעטניא רעד ןיא ,קראי וינ ןופ "ןאינוי רעכאמ

 יד טָאה ןאינוי סרעקריאו טנעמראג סידייל לאנאשענרעטניא יד

 ןיא טפאשרעדילנטימ רהיא .טריסערנָארּפ נינייוו רהאי יירד עטשרע

 לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ןעטפנוקנייא יד .עדנעטיײדַאבמוא ןא ןעוועג

 א ןעגארקעג טָאה רערושזערט-רעטערקעס רעד  .ןיילק ץנאנ ןעוועג ןענייז

 ןענארקעג ןעבָאה עטמאעב ענירעביא יד .ךאוו א רעלָאד 15 ןופ טלַאהעג

 "נעוונַאק רעכילרהעי רעטירד רעזיד ייב .ןעבאנסיוא עניטיונ ראפ זיולב

 א ןערהיפנא ןענעוו טריטאבעד ןעמ טָאה לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ןָאש

 ןעפיוק ןעלאז ייז זא ,דנאל ןופ ןעיורפ יד ןעשיווצ עיצאטינַא עסיורג

 -נערב טעוװ סָאד זא ,טפָאהעג טָאה ןעמ ."ל?עבייל ןאינוי , ַא טימ סקואלק

 ןופ רעטייברא יד ןעריזינַאנרָא רעטכייל ןענעק לָאז ןעמ זא ,וצרעד ןענ

 - .ךאפ ןעצנאג
 -לאהענּפא זיא "?לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק עטרעפ יד

 -נָאק רענעי ייב .1905 ,יניי ןיא ,ָאייהַא ,דנאלווילק ןיא ןעראווענ ןעט
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 זיב ןעבָאה עכלעוו ,סרָאטיײרעּפא סקואלק רעקראי וינ יד ןעבָאה ןָאשנעוװ

 ןיא סרעסערּפ ןוא סרעשיניפ ,סרעדיינש קואלק יד טימ טננאלאב טלאמעד

 ייז לָאז ןעמ זא ,"לאנָאשענרעטניא, רעד ןופ טרעדָאפעג ,ןאינוי ןייא

 טָאה סָאד .לאקאל רָאטיײרעּפא ןערעדנוזַאב א ראפ רעטרַאשט א ןעבעג

 -יירטס זא ,ןעסָאלשַאב רעבָא טָאה ןָאשנעװנָאק יד .טגיליװַאב ייֵז ןעמ

 עלַא ןעוו ,ןַאד רָאנ ןענעמ סרָאטיײרעּפא קואלק רעקראי וינ יד ןעלָאז ןעק

 ףיוא ןעניליוונייא ןעלעוו דיירט קואלק רעקראי וינ םעד ןופ רעטייברא

 ,םעד

 -ערּפ סלא ןעלאפענכרוד ןַאמסָארג ןאמרעה זיא ןָאשנעװנָאק רעזיד ייב

 זיא ?לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזעדּפ סלא ץאלּפ ןייז ףיוא ןוא טנעדיז

 ,רעגניזעלש .ב ןעראוועג טלהעוורע

 רעד ןֹוא רערהיפ א ןעוועג רעגניזעלש זיא ,טנָאמרעד רעהירפ ןיוש יו

 -עט א ךיוא יו ,ןאינוי רעכַאמ קואלק רע'ָאנאקיש רעד ןופ רעזײנַאגרָא

 -םילאיצָאס רעד ןופ ךָאנרעד ןוא .ּפ .ל .ס רעד ןופ רעהירפ דילגטימ רעגניט
 .ייטראּפ רעשיט

 עקירעמא ןיא .עינרעבונ רענווָאק ןופ רענערָאבעג א זיא רעגניזעלשי

 ןערהָאפראפ זיא רע ..18 רהָאי א ןופ ?ענניא א סלַא ךָאנ ןעמוקעג רע זיא

 סָאד .רָאטיײרעּפא סקואלק א ךיילנ ןערָאװעג זיא רע ואוו ,ָאנאקיש ןיא

 ,1800 רהאי ןיא ןעוועג זיא

 -שרע םוצ ךוזַאב א ףיוא ןעמוקעגנ רענניזעלש .ב זיא קראי וינ ןייק

 רעד ןופ דילגטימ א ןעוועג רע זיא טלָאמעד .1897 רהֶאי ןיא לָאמ ןעט

 יד ןעפורעג טָאה ןָאילעד ?עינעד עכלעוו ,".ּפ .ל .ס, רעד ןיא עיציזָאּפָא

 עכלעוו ,ןעטסינאינוי דיירט ןוא ןעטסילאיצַאס עשידיא יד .?סורעגננעק,
 רע זא ,טקנעדעג ןעבָאה ,טנאקאב רעטנעהענ ן'רעגניזעלש טימ ךיז ןעבָאה
 רעכאמקואלק רעקראי וינ רעד רַאפ רערהיפ רעניסַאּפ רעניצנייא רעד זיא
 רעקראי וינ רעד ייב ןעכילבראפ טינ ןַאד רעבָא זיא רענניזעלש .ןאינוי

 רע ואוו ,ָאנַאקיש ןיא ןערהָאפענקעװַא קירוצ זיא רע ,ןאינוי רעכאמקואלק
 רע .סקואלק ייב רָאטיײרעּפא סלַא ןעטײברַא ּפאש ןיא קעװַא רעדיוו זיא
 .ןאינוי רעכַאמקואלק רע'ַאנאקיש רעד ןיא גיטעט רהעז ןעוועג רעבָא זיא
 רעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןערָאװעג רע זיא רעטעּפש רֹהֶאֹי רַאְּפ ַא ןיא
 .ןאינוי רעכאמ קואלק רע'ָאנאקיש

 ןיא ן רענניזעלש ןהעזרעד רעדיוו רימ ןעבָאה 1903 רהָאי ןיא טשרע
 -קואלק רעקראי וינ רעד וצ ןעמוקענג רעהא ןיוש זיא רע ןעוו ,קראי וינ
 -ראנ סידייל לאנאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד סלַא ןאינוי רעכַאמ
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 קואלק יד ןעשיוצ ךוסכס א ןעכיילנוצסיוא ןאינוי סרעקריָאװו טנעמ

 ןאינוי רעכַאמ קואלק רעקראי וינ רעד ןופ סרָאטײרעּפָא ןוא סרעדיינש

 זיא עכלעוו ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעטסקענ רעד ייב

 רעגניזעלש .ב ןענייז ,1904 רהָאי ןופ רעמוז ןיא ,ןָאטסָאב ןיא ןעמוקעגרָאפ

 עדייב ,רערושזערט-רעטערקעס רעד ןוא טנעדיזערּפ רעד ,ווארב .ב ןוא

 סלא :ןעראוועג טלהעוורע ןענייז רעצעלּפ ערעייז ףיוא ןוא ןעלאפעגנכרוד

 ךילנטימ א ,רענאקירעמא ןא ,ילוָאקעמ סמיישזד -- טנעדיזערּפ

 -קעס סלא ןוא ,קרָאי וינ ןופ ,10 לאקאל ןָאינוי סרעטַאק קוָאלק םעד ןופ

 א ,רעכאמ טרױקס א ,שטייד .א ןָאשזד -- רערושזערט-רעטער

 ,28 לאקאל ןָאינוי רעכאמ טריוקס רעקרָאי וינ רעד ןופ דילנטימ

 רע90 יד ןיא ,ןאמ רעננוי ראג סלא ךָאנ טָאה שטייד ,א ןאשזד

 טייבראעג רע טָאה ןעטרָאד ,ןָאדנָאל ןייק דנאלסור ןופ טרירנימע ,ןערהָאי

 ןופ רעדילנטימ עטסגיטעט יד ןופ רענייא ןעראוועג זיא ןוא סקוָאלק ייב

 רעד ןעוועג טייצ ערעגנעל א זיא רע .ןָאינוי רעכאמ-לעטנַאמ רענָאדנַאל רעד

 .ןָאינוי רעכאמ-קוָאלק רענָאדנָאל רעד ןופ רעטערקעפ

 -עגנָא רע זיא ָאד .קרָאי וינ ךָאנ ןעמוקעג שטייד זיא 1901 רחֶאי ןיא

 ךיילנ זיא ןוא ּפאש-טריוקס א ןיא רָאטײרעּפָא ןא םלא ןעטייברא ןעמוק

 גיטעס ןעוועג זיא רע .ןָאינוי רעכַאמ-טריוקס רעד ןופ דילנטימ א ןערָאװעג

 28 לאקאל ןופ טאגעלעד א ןעראוועג רע זיא ןעכיגניא ןוא ןָאינוי ןייז ןיא

 .ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד וצ

 סידייל לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רערושזערט-רעטערקעפ ןופ טמא םעד

 ן'זיב 1904 רהֶאי ןופ ןעטלאהעגנָא שטייד טָאה ןָאינוי סרעקריאוו טנעמראג

 ןופ ןָאשנעװנָאק רעדנאלווילק רעד ייב זיא ץאלּפ ןייז ףיוא ןעוו ,1914 רהָאי

 רעד ןיא .ןַאמניז סירָאמ ןעראווענ טלהעוורע לאנָאשענרעטניא רעד

 עניילק א ןופ לאנָאשענרעטניא יד זיא עיצארטסינימדא סע'שטייד ןופ טייצ

 רעגיזיר א ןיא ןעראוועג טלעדנאוורַאפ עיצאזינאגרא עדנעטיידאבמוא

 רענָאטסָאב רעד ייב ןיא רעגניזעלש ןעוו .ןאינוי ?אנָאשענרעטניא

 -ניא רעד ןופ טנעדיזערּפ סלא ןעלאפעגכרוד ,1904 רהָאי ןיא ,ןָאשנעװנָאק

 -וצנֶא ןעראוועג טרעדָאפענפיוא ןָאשנעװנָאק רעד ןופ רע זיא ,לאנָאשענרעט

 רעכאמ-קוָאלק רעקרָאי וינ רעד ןופ רעשזדענעמ סלא טמא םעד ןעמענ

 .ןָאינוי
| 

 -ענעמ רעלעיציפא רעד ןעראוועג רעגניזעלש זיא ,1905 ,ראונַאי ןיא

 קרָאי וינ ןייק גידנעמוק .ןָאינֹוי רעכַאמקוָאלק רעקרָאי וינ רעד ןופ רעשזד

 רעסיורג רעד ןענעג רעטיײברַא קוָאלק ןופ קיירטס א ןעפָארטעג רע טָאה
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 ןעכלעוו ןיא ,ינאּפמָאק ןוא ידיערב ,מ ןוא .שזד עמריפ קוָאלק רעקרָאי וינ

 .רעטייברא סקוָאלק טרעדנוה עכילטע ןעמונעג ?ייטנא ןעבָאה סע

 ןעגעוואב וצ ןעגנולעג ןאד ן'רעגניזעלש זיא ןעגנוגנערטשנָא עליפ ךָאנ
 ןיא םרעטאק סם'ידיערב ןעפורוצסיורא 10 ?אקָאל ןָאינוי סרעטאק יד

 יד זַא ,עטכישעג רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד .קיירטס

 -עיטאּפמיס א ןיא רעדילנטימ ערהיא ןעפורסיורא לָאז ןָאינוי סרעטַאק

 .רעריינש ןוא סרָאטיײרעּפא קוָאלק יד ןעפלעה וצ קיירטס

 יד םהיא טָאה ,ןעכָאװ 10 ןעטלאהעגנָא טָאה קיירטס רעד יו םעדכָאנ

 .ןעבענפיוא טזומעג ךילדנע ןָאינוי

 טבאמענכרדוד ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעקרָאי וינ יד טָאה טייצ רענעי ןיא

 .ןעננאנעג ןערָאלראפ ךיוא ןענייז עכלעוו ,סקיירטס עגינייא ךָאנ

 זומ ןעמ זא ,טנערעלעג ןָאינוי יד טָאה טקיירטס ענערָאלראט עזיד ןופ

 ןיא רעכאמקוָאלק יד ןענירקוצניירא םוא ןעדָאטעמ עיינ ץנאנ ןעדנעוונָא

 סעיצַאמַאלקָארּפ ךרוד עיצַאטינַא ןַא ןעננאפעננָא טָאה ןאינוי יד .ןאינוי רעד

 ךיז ןעֶלָאז ייז זא ,רעכאמקוָאלק יד ןענעוואב וצ ןעגנוטייצ יד ךרוד ןוא

 םעד ףיוא טייבראעג ניסיילפ רהעז ןאד טָאה רענניזעלש .ב .,ןעריזינאגרָא

 ןעראוועג טלייטראפ ןענייז טייצ ןעטאנַָאמ סקעז ןופ ךשמ ןיא .טיבעג

 רעסיוא ,רעכַאמ טריוקס ןוא קואלק יד ןעשיווצ סטעלפיל ןָאילימ א טעמכ

 ןוא ןעלקיטרא ןעבירשעג ,טייצ וצ טייצ ןופ ,"סטרעוורָאפ , רעד טָאה םעד

 א ןעיובוצפיוא יוזא יו ייז גידנעזייוונָא ,רעכאמקואלק יד וצ ןעפורפיוא

 ,ןָאינוי עטפאהרעיוד

 רעטס רעד ףיוא זא ,ןעווענ זיא עיצאטינא רעזיד ןופ טָאטלוזער רעד

 רעט234 ןוא רעט14 רעד ןעשיווצ ,ןעסאג ענימורא ערעדנא יד ןיא ןֹוא וינעווע

 "ךייסניא, עסיורג עלא ןענופעג טלאמעד ךיז ןעבָאה סע וואו ,טירטס

 -נעמאזוצ ךיז ןענעלפ רעכאמקוָאלק יד ואוו ןוא קרָאי וינ ןופ רעּפעש-קוָאלק

 -רַא ךעלדער עסיורגנ ןהעז טנעקעג גידנעטש ןעמ טָאה ,טייצ-נָאטימ ןעפערט

 ןעועג ןיא ךילטנענייא סָאד ןוא .ןענארפ-ןָאינוי גידנעריטַאבעד ,רעטייב
 רעד טָא ןופ טאטלוזער סלא .טכוזענ טָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד סָאװ

 .רעכַאמ-רעפיר יד ןעראוועג טריזיִנאגרַא ןענייז עיצַאטינַא

 ןעגנאגעגרעטנורא רעכאמ-רעפיר טרעדנוה ייווצ ןענייז ,1908 ,ינוי ןיא
 ןאד טָאה עכלעוו ,"סרעדָארב ןייטשנייוו , עמריפ רעד ןעגעג קיירטס א ןיא
 .סרעפיר ןוא סקוָאלק רעדניק טריצירבאפ

 -סטייברא יד .רעכילקערש א ןעוועג זיא דיירט םעד ןיא דנַאטשוצ רעד
 ןענעלפ ןוא גאטראפ רענייזַא 8 םורא ןעננאפנא ןאד ךיז ןענעלפ ןעדנוטש
 טָאה רעטייברא רעדעי .טנעװַא ןיא רענייזא 9 יו רעהירפ טינ ןעגידנע ךיז
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 יד ןענייז ןעדנוטש עננאל יד ץָארט .ןישאמ ענעגייא ןא ןעבָאה טזומעג

 .ךָאו א ראלָאד ףלעווצ יו רהעמ טינ ןעוועג ןעטסנידראפ

 ןעבענוצכָאנ טמיטשעגנייא טָאה ?סרעדָארב ןייטשנייו, עמריפ יד

 ערעדנא זא ,גנוגנידאב רעד טימ רָאנ ,ןָאינוי רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד

 ןערעוו ןעמונעגרעטנורא ךיוא ןעלָאז טייברא טרָאס ןעבלעזמעד ןופ רעּפעש

 ,קיירטס ןיא

 ,סקיירטס עלא יד ןערהיפ טנעקענ טינ ןיילא ןעבָאה רעכאמ-רעפיר יד

 -ניירא ייז לָאז ןעמ ,ןָאינוי רעכאמ-קוָאלק רעד וצ טעדנעוועג ךיז ייז ןעבָאה

 .סקיירטס ערעייז ןערהיפ ןעפלעה ייז ןוא רעדילנטימ סלא ןעמהענ

 ןַאד טָאה ןָאינוי סרעקריִאװ טנעמראנ סידייל ?אנָאשענרעטניא יד

 ןיא ןעוועג זיא סָאד .רעכאמ רעפיר יד ןופ לאקאל רעדנוזאב א טעדנירגעג

 רעמונ ןעווענ זיא לַאקָאל רעכַאמ-רעפיר םעד ןופ רעמונ רעד .,1905 ,ינוי

 .ןענואוועג ןאד רעכאמ-רעפיר יד ןעבָאה סקיירטס ּפאש יד 7

 -ריוו א טאהעג ךיוא טָאה ןָאינוי רעכאמ-רעפיר רעד ןופ גלָאפרע רעד

 ןאד ךיז טָאה סע עכלעוו ייב ,סרעכאמ טריוקס ןוא קוָאלק יד ףיוא גנוק

 ןופ ןָאזעס רעטניו םענעי ןופ גנאפנא ןיא ןוא .ןערעדור ןעמונעג ךיוא

 -ינאנרא ןעמונעג רעּפעש עליפ ןופ רעטייברא יד ךיז ןעבָאה 1905 רהָאי

 םעד ייב קיירטס םעד ןעפורעגסיורא רעטעּפש טָאה טייקניטעט עזיד .ןעריז

 .טיוונאב ןאשזד טנאקירבאפ טריוקס

 עמריפ רעד ייב רעכַאמ טריוקס 300 יד ןופ קיירטס רעד

 .1908 רהָאי ןיא םיוונאב ןאשזד

 זיא ןערהָאי ענעי ןיא סקיירטס עטסטנאסערעטניא יד ןופ רענייא

 ןַאשזד טנאקירבאפ םעד ייב רעכאמ טריוקס 200 ןופ קיירטס רעד ןעוועג

 עשיליוּפ טסאהעג קרַאטש וליפא טָאה רעכלעוו ,ידוהַאי רעשטייד ַא ,טיוונָאב

 עשיליוּפ ןוא עשיסור רָאנ טגיטפעשאב רע טָאה ךָאד ,ןעדיא עשיסור ןוא

 .טסיזמוא בלאה טייבראעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ראפרעד ןעדיא

 עטכולפראפ יד טריטסיזקע ךָאנ סטריוקס יד ייב טָאה טייצ רענעי וצ

 ענענייא ןא ןעבָאה טפראדעג טָאה רָאטײרעּפָא טריוקס רעדעי ואוו ,םעטפסיס

 ,טייברא רעד וצ ןישַאמ-הענ

 םעד ףיוא ןעכארבענסיוא טָאה ּפאש-טיוונָאב םעד ןיא קיירטס רעד

 | : ןפוא ןעדנענלָאפ

 טיװנָאב .רמ וצ ןעגנאגעג זיא ּפאש ןופ רעטייברא יד ןופ עטימָאק ַא
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 ןופ ייז ןעבָאה טייבראעג .ןעזיירּפ יד ףיוא גנורעכעה א םהיא ייב ןעטעב
 .טרעהעג טינ ןאד ךָאנ רעטייברא יד ןעבָאה ןָאינוי רעד וצ .קיטש

 טנַאזענוצ ייז טָאה ןוא טרעהענסיוא טייל-עטימָאק יד טָאה סָאב רעד

 .רעפטנע ןַא ןעבעג וצ

 יד ןופ םענייא טקישענרעטנורא רע טָאה רעבָא גָאט ןעטייווצ ן'פיוא

 ןעמָאנוצ ן'טימ ןעפור טנעלפ ןעמ ןעמעוו ,רעכאמטריוקס א ,טייל-עטימָאק

 | ."קישטּפעשט ,

 -ומש א טליּפשענ קיירטס ןיא רעטעּפש טָאה ?קישטּפעשט , רעזיד

 .עלָאר עניצ

 וצ טָאטשנָא ,סָאב רעד ןזא ,גידנעהעזנייַא ,ּפאש ןופ רעטייברא יד

 ייז ןענייז ,"חילש , א ןערעייז טנאזטנע רָאנ טָאה ,גנורעכעה א ייז ןעבעג

 יד ןעפראוועג גָאט ןעטימ ןיא ןעבָאה ייז ןוא ןעראוועג טגנערעגפיוא קרַאטש

 ,גניטימ-פאש .א ןעטלאה קעווא ןענייז ןוא טײברַא

 ,עטימָאק א טלחעוורע ךיילנ רעטייברא יד ןעבָאה לָאה ןיא גידנעמוק

 ןעמ זא ,ןעטעב ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד ןופ סיִּפֶא ןיא ןחעג לָאז עכלעוו

 .קיירטס םעד ןערהיפ ייז ןעפלעה ןוא ןָאינוי רעד ןיא ןעמהענניירא ייז לָאז

 - ע5 ש .ב ,ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעניטסלָאמאד רעד ןופ עטמַאַאב יד
 -יז ,ןיק פיר .לָא ס ןא גר עבנעזָאר .א ,רענניז

 יד ןעבָאה ייז ןוא סרעקיירטס יד ןופ גניטימדּפַאש םוצ ךיילנ ןעמוקעג ןענ

 זיא רעכלעוו ,קיירטס א ןערהיפ טינ ןעק ןָאינוי יד זא ,טרעלקרע רעמייברא
 ןעטארעג ןעבָאה ייז .ןָאינוי רעד ןופ ?עיציפָא ןעראוועגנ ןעפורעגסיורא טינ
 ןוא ןָאינוי רעד ןופ רעדילגטימ ןערעוו ןעלָאז ייז זא רעכאמטריוקס יד

 (* טייברא רעד וצ ּפאש ןיא ןהענ לייוורעד

 ןוא עטמאאבךןָאינוי יד ןופ טאר םעד ןעמונעגנָא ןעבָאה רעטייברא יד

 .רעדילגטימ ןָאינוי סלא ןענָאלשרָאפ טזָאלעג ךיילנ ךיז ןעבָאה
 ּפַאש ןיא ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש ןעדנוטש 2-4 טימ ןענייז ייז ןעוו

 ןעליוו ייז ביוא זא ,טרעלקרע ייז ,טווװנָאב .רמ ,סָאב רעד טָאה ,ןיירא
 -קעווא ,סָאב םעד ,םהיא ייז ןעלָאז ,ּפאש ןיא םהיא ייב ןעטייברא ןעביילב
 ,.סנָאשיײקילּפא-ןָאינוי יד ןעבעג

 רהָאי ןיא ןאינוי רעכאמ קואלק רעד ןיא גיטעט ןעוועג זיא ןיקפיר לואס (*
 סלא ןעראוועג טלהעוורע ןאד זיא ןוא ,רעטויברא ּפַאש ַא ןעועג זיא רע .9
 -רַאפ יד ןיא גוטעמ ךיוא גידנעווו .ןאינוי רעכאמ קואלק רעד ןופ טנעגא-סענזוב
 רעד ןיא ןעמונעג לווטנא ןיקפיר לואס טָאה ,ןעטפַאשקרעװעג עשידוא עטגונווא
 ןעוועג רעטעפש רע זוא יוז ןופ עגונווא ןיא ,סנָאונוו ערעדנַא ןופ גנואוובפיוא
 .טנעגא-סענזוב
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 ןענייז ייז סאוו ,םעד טימ טרעפטנעעג םעד ףיוא ןעבָאה רעטייברא יד

 ןעסייהענ ןיוש סע טָאה לאפ םעד ןיא .ּפאש ןופ רעטנורא ןאמ ןייא יווװ עלא

 -םיוא ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד טָאה ראפרעד .ןָאינוי רעד ןענעג טוַאקַאפ א

 .רעכאמ טריוקס 800 יד ןופ קיירטס םעד ןעמונענ

 .ףמַאק רערעװש א ןעמוקרָאפ טעװו סע זא ,ןענאטשראפ טָאה ןעמ

 ,עטמַאַאב יירד זיולב טאהעג ןאד טָאה ןָאינוי רעכאמ טריוקס ןוא קוָאלק יד

 -ּפַאש עהייר א טנעה ערהיא ףיוא טאהעגנ טָאה ןָאינוי יד יוװ רעבָא ױזַא

 םעד ןעדאלעגנייא רעגניזעלש טָאה ,סטריוקס ןוא סקואלק ייב סקיירטס

 ןערהיפנֶא ןיא ןעניליײטַאב ךיוא ךיז לָאז ךיא זא ,ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש

 | ,טיוונָאב עמריפ רעד ןעגעג קיירטס םעד

 ןיא סע רָאנ יו .טכאנייב ןוא נָאטייב טעקיפעג ּפאש םעד טָאה ןעמ

 -עגכַָאנ סרעקיירטס יד ןענייז ,ערָאאו טימ סערּפסקע ןא ּפאש ןֹופ סיורא

 -זנָארב ןיא .טּפאטסענּפָא םהיא טָאה ןעמ ןוא ןעדעּפָאסילעװ ףיוא ןעפָאל

 זא ,טכאנייב ןוא נָאטייב סרָאטקארטנַאק עלא טריּפשענכָאנ ןעמ טָאה ליוװ

 עלא טימ ןיילא סָאב םעד .טייברא-בעקס יד ןעכאמ טינ ייז ייב לָאז ןעמ

 ואו טינ ןעהעג ייז יצ ,טריּפשענכָאנ ךיוא ןעמ טָאה עטלעטשעגננָא ענייז

 -יירטס עכַאװש ןוא עניטכעדראפ עלא .,טייברא-בעקס ןעכַאמ ןעבענקעווַא

 .ןעננאגעגכָאנ ?ארעביא ייז זיא ןעמ ,טכאנ ןוא גָאט טיחעג ןעמ טָאה סרעק

 יוזא ןעמ טָאה ,סקיירטס עשידיא ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמנייק

 .ףמאק םענעי ןיא יו ,קיירטס א ףיוא טסאּפענפיוא טינ טוג

 "אב ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד טָאה קיידטס ןופ ךָאו רעטירד רעד ףיוא

 ןייק טגנאלראפ טינ ךָאנ ןעבָאה סרעקיירטפ יד סָאװ םעד ץָארט ,ןעסָאלש

 ראלָאד 8 ןוא 6 , ,8 וצ טיפענעב סרעקיירטס עלא ןעלהָאצ וצ --- ,עציטש

 טלהָאצענסיױא ןָאינוי יד טָאה טייצ ןעכָאװ 4 ןופ ףיולראפ ןיא .ךָאו א

 טניימעג טייצ רענעי וצ טָאה סָאד ,ראלָאד טנעזיוט 8 זיב טיפענעב-קיירטס

 | .טלעג עמוס עניזיר ַא

 יד .עציטש טלעמאזעג ןעמ טָאה רעּפעש טריוקס ןוא קוָאלק עליפ ןיא

 -קיירטס םעד ראפ טיפענעב-רעטאעט א טרישזנארא טָאה ןעטפַאשקרעוװעג

 ,דנָאפ

 .ןעטרעצנָאק טרישזנארא נָאטייב רימ ןעבָאה סרעקיירטס יד רַאפ

 טליּפשעג גיליוויירפ ןעבָאה רעקיזומ-ןָאינוי ןוא ןָאינוי רעד ןופ ןערָאיטקַא

 ,םעיינ א ןעוועג לָאמטסנעד זיא סָאד .סרעקיירטס יד ןעריזומא וצ םוא

 יד טָאה ,ןישאמ ענעגייא ןייז טאהעג טָאה רָאטיײרעּפָא רעדעי יז יוזא

 ןיב ךיא .ןענישאמ יד ןעמענוצּפָא ּפאש ןיא עטימָאק א טקישעג ןָאינוי

 .עטימָאק רעד ןופ רענייא ןעוועג
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 ,ּפאש ןופ סיִפֶא ןיא ףיורא ןענייז רימ יוזא יוװ טנייה יוװ קנעדענ ךיא
 -סיוא לוק ן'פיוא רע טָאה ,ןהעזרעד זנוא טָאה טיװנָאב .רמ רעד ןעוו ןוא
 ַא ןערעייא ןיוש ךָאד בָאה ךיא ,סקאלָאּפ עטכולפרַאפ רהיא , : ןעירשעג
 טציא ,ּפאש ןיימ ןופ ןעסימשעגסיורא ןעטאנעלעד ייווצ ,טאנעלעד גניקָאװ
 ךיא לעװ טינ זא ,ּפאש ןיימ ןופ סיורא ?לָאמ ןעטייווצ א רהיא טמוק
 ןעבָאה טירטס ןיא ּפאש ןופ גידנעהעגרעטנורא "?! ןעסיימשסיורא ךיוא ךייַא
 .ַּפִא ךינ ףיֹוא ךיז ןעבָאה רימ .סרעגעלש עקרַאטש עטּפָאכ א ןהעזרעד רימ
 | .ןעמָאלטנא ןענייז ןוא ןעגָארטעג

 זיא רעכלעוו ,ןָאדנָאל ריאמ רענעברָאטשראפ רעד טָאה ,ןעגרָאמ ףיוא
 -קעווא זנוא ןופ םענייא ןעסייהעג ,ןָאינוי רעד ןופ רעיִאל רעד ןעוועג ןַאד
 ,רמ וצ לחעפאב א ןערעדָאפ טרוָאק-סיִלָאּפ ןופ טיירטסישזדעמ םוצ ןהעג
 .ןענישַאמ-הענ יד רעטייברא יד ןעבענּפָא לָאז רע ,ן'טיוונָאב

 ןעננַאגעגוצ ןיב ,טרואק-סילָאּפ "סבמוט, יד ןיא קעװַא ןַאד ןיב ךיא
 רעניטומטוג א ,רענעילַאטיא ןא ,ןעסייהעג רע טָאה ישערפ .רמ ,רעטכיר םוצ
 ךיא ,רָאנָאה רויא :טנאזענ ןוא ןעגנאנענוצ םהיא וצ ןיב ךיא ,שנעמ
 ןופ טיוװנָאב .רמ ייב ןעקיירטס רימ .ןָאינוי רעכאמקואלק יד טערטרַאפ
 ןענישַאמ-הענ ערעייז ּפאש ןיא ןעבָאה רעטיײברַא יד .סערדא םעד ןֹוא םעד
 רעד טיִנ ,ךיא גָאז ,זעילּפ .ןעבענוצסיורא ייז ךיז טגַאזטנַא סָאב רעד ןוא
 ןעמהענּפָא ןענעק לָאז רעטייברא רעדעי זַא ,ריּפאּפ א ןָאינוי רעכַאמקוָאלק
 ",ּפאש םענעי ןופ ןערחיפקעווא ךיוא ןענעק ייז ןעלָאז רימ ןוא ,ןישאמ ןייז

 וד -- רימ וצ רעטכיר רעד טגָאז --- ,טינ רהיא טפראד ריּפַאּפ ןייק ---
 יד ֹוצ ןעבענּפָא םהחיא סייה ,שזדָאשזד רעד ,ךיא זא ,םהיא גָאז ןוא העג
 .ןענישַאמ-הענ יד ןָאינוי רעד וצ רעדָא רעטיײברַא

 זיא סרעקיידטס יד ןופ ןוא ןָאינוי רעד ןופ עטמַאַאב ןופ עטימָאק ַא
 טָאה שזדָאשוד רעד זא ,ן טיוונָאב .רמ טרהעלקרע ןוא ּפאש ןיא ףױרַא
 .ןענישאמ יד ןעבענּפָא לָאז רע זא ,ןעסייהעג

 ןעירשעצ רעדיוו ךיז טָאה טיװנָאב .רמ |
 "! ןהענרעטנוא ךיא ?עװ ,ןעקַאלָאּפ עטכולפרַאפ ,ךייא ךרוד ,
 לָאז ןעמ ןא ,טגָאזעג זנוא ןוא טניהורַאב ךילדנע ךיז רע טָאה ךָאד

 .ןענישַאמ-הענ יד ןעבענּפָא רע טעװ ,ןעסערּפסקע טימ ןעמוק ןעגרָאמ
 ןוא טוג יו ןערעדנואוװוּפָא טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה סרעקיירטס יד

 קיירטס םעד טעװ ןעמ זא ,ןהעזענסיוא טָאה סע .ןייז ןעק ןָאינוי א יירטעג
 .רעטערראפ עגינייא טינ ןעוו ,יוזא ןעוועג עקַאט טלָאװ סע ןוא ,ןעניוועג

 םרעקיירטס יד ןופ רענייא טָאה קיירטס ןופ ךָאו רעטרעפ רעד ףיוא
 טפיוקראפ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,תושפנ עניצומש רָאּפ א ןעמונעגנעמאזוצ
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 -ראפ טינ סרעקיירטס יד ןעבָאה ךָאד .ןעבעקס ףיורא ןענייז ןוא סָאב םוצ

 םעד םכאנ ןוא גָאט טריּפשעגכַאנ רעטייוו ןעבָאה ייז ןוא טומ רעייז ןערָאל

 וצ ןוא ןעפָאלש וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז סרעכערב-קיירטס יד .ּפַאש

 ,טייצ עצנאנ יד ּפאש ןיא ןעסע

 ערעייז ןופ רענייא :ןענופעגסיוא סרעקיירטס יד ןעבָאה ךַאז ַא ךָאנ

 זיא ,רעקיירטס רעטסגיטעט רעד ןעוועג יבקַאי זיא רעכלעוו ,רעטײברַאטימ

 עכילטע ראפ טפיוקראפ ךיז טָאה רע .סָאב ןופ ןָאיּפש ַא ןעוועג רָאנ

 -ראפ םענעי ןופ טייברא יד .ןעגארקעג טָאה רע סָאװ ראלַאד טרעדנוה

 -רָאפ טגעלפ סע סָאװ ,ץלא סָאב םעד ןעלהעצרעד וצ ןעוועג זיא רעטער

 ,סרעקיירטס יד ייב ןעמוק

 -ײרטסּפִא רָאנ ,ןעגנאגעג ןערָאלראפ טינ ךילטנעגייא זיא קיירטס רעד

 .ןעראוועג טרעטאמענסיוא רעטייברא יד ןענייז ,טייצ ןעכָאוװ 7 גידנעק

 טנעקעג טינ ןיוש טָאה ןָאינוי יד .טוּפאק ןעוועג ןיוש זיא ןָאזיס יזיב רעד

 רעטייברא יד ייב ןעבילבעג זיא סע ןוא ,סרעקיירטס יד ןעציטש ?יפיוזַא

 סָאב רעד ?לייוו ,ןעלטעס ,ןָאינוי רעד ןהֶָא ,ןיילַא ןעלָאז ייז זא ,ּפאש ןופ

 רעד ןופ גנונעקרענא יד רעסיוא ,ןעבענכָאנ טלאוועג סעלא ןיוש ייז טָאה

 .ןָאינוי

 ייז ןוא ,טרעטשענ טינ סרעקיירטס יד טָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד

 רעכלעוו ,סָאב םעד טימ טלעטעסעג ,עטימָאקיּפַאש א ךרוד ,ןיילא ןעבָאה

 "וצרעטנוא טקנוּפ םעד רעסיוא ,ןעננורעדָאפ עלא ןעבעגעגכָאנ ייז טָאה

 .ןָאינוי רעד טימ טנעמירנא ןַא ןעביירש

 ייז ןעבָאה ,ןעטייברא ןעננאנעגקירוצ ןענייז סרעקיירטס יד רעדייא

 עטמַאַאבךןָאינוי יד טרעכיזראפ ןעבָאה ייז ואוו ,גנולמאזראפ א ןעטלאהעגּפָא

 -עג ןוא טביױלעג ןעבָאה ייז .טייל ןאינוי עיירטעג ןעביילב ןעלעוו ייז זא

 םעד ןופ טייצ ןיא ייז וצ טייהנעבעגרעביא רעד ראפ ןָאינוי רעד טקנאד

 .קיירטס

 ןופ רעכַאמטריוקס 800 ענעי ןופ רענייק זיא רעבָא ן'תמא רעד ןיא

 .ןָאינוי רעד ןיא ןעבילבראפ טינ ןאד ּפאש ס'טיוונַאב

 ךיוא ןעדנירג דלריָאװ יד וװָא סרעקריָאװ לעירטסָאדניא יד
 .סנָאינוי רעכַאמקוָאלק

 ךיז טָאה (.װ .וו .א) "וילבָאד וילבָאד יא , יד ןעוו ,1905 רהֶאי ןיא

 ןוא רעכאמקוָאלק יד ןעשיווצ ןעטייברא ןעמונעג ךיוא יז טָאה ,טעדנירנעג

 .רעטייברא רעדיילק-ןעיורפ ערעדנַא
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 -ריִאו טנעמראגנ סידייל ?לאנאשענרעטניא רעד ןופ סלאקָאל עהייר .ַא
 יד ןעבָאה ױזַא .".וו .וו .א, יד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה ןָאינוי סרעק
 -רַאשט רעייז טקישענּפָא לאנָאשענרעטניא רעד ןופ סלאקָאל רעדנאלווילק

 ,.ָא ,רנאלווילק ןיא טעדנירעג ןעבָאה ייז ןוא לאנָאשענרעטניא רעד וצ רעט
 "וו .וו .א, יד ןופ לַאקָאל ַא

 לאנָאשענרעטניא רעד ןופ לאקאל רעכאמ טריוקס רעיפלעדאליפ רעד

 ךיוא טריסאּפ טָאה עבלעזסָאד .וו .וו .א רעד ןופ לאקאל א ןעראוועג זיא

 עיינ ןעריזינאגרא ןעמונעג "וו .וו .א, יד ןעבָאה אנאקיש ןיא ,ןָאטסָאב ןיא

 .רעטייברא רעדיילק-ןעיורפ ןופ סלאקָאל

 .וו .וו .א רעד ןופ סלאקָאל 4 ןעראוועג טריזנאגרָא ןענייז קרָאי וינ ןיא

 .ס ןעכלעוו ןופ .וװ .ו .א 61 לאקאל .סדיירט רעדיילק-ןעיורפ יד ןיא

 לַאקָאל ,רעזײנַאנרַא ןוא טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא ץיווָאקפעל

 רעט4 רעד ןוא .וז .וו .א 220 לאקאל סרָאלייט סידייל יד ,וװ .וָי .א 9

 סרעסערּפ קוָאלק לעירטסָאדניא , יד ןעוועג זיא .וו .וו .א יד ןופ לאקָאל

 .רעריפ רעד ןעװעג זיא ןאמניז סיר ָאמ רעכלעוו ןופ ,"ןָאינוי

  סלאקָאל לעירטסָאדניא רעקראי וינ 4 יד ןעבָאה 1906 רהאי ןיא
 ןיא .װ וו .א 89 רעמונ לאקָאל ןָאינוי ןייא ןיא ןעצלָאמשעגנעמאזוצ ךיז

 ןעבָאה סעשטנערב ענעדיישראפ ןופ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו ,לאקָאל םעד

 ."רעטייברא סדונ-טייהוו , יד ךיוא טננַאלַאב

 .ו .ו ,א יד ןופ ?סרעקריִאװ סדונ טייהוו, יד ןעבָאה 1907 ןיא

 קואלק יד ,טייצ ןעכאוו 12 טרעיודעג טָאה רעכלעוו ,קיירטס ַא טרהיפענ

 .ר עמריפ רעכייר רעד ןענעג טקיירטסענ ןעבָאה .וו .וז .א סרעסערּפ
 ַא טרהיפעג ןעבָאה רעכאמקואלק ,וװ ,וו .א יד ןוא ,ינַאּפמָאק ןוא יקסוואדאס

 טָאה רעכלעוו ,"ינאּפמָאק ןוא רעלעב , עמריפ רעד ןעגעג קיירטס ןעסיורג

 ןעננאגעג ןעריולראפ זיא קיירטס רעד .טייצ ןעטַאנָאמ עגינייא טרעיודעג
 יד ןעגעגנ ןעבענעגסיורא ןעבָאה סטרוָאק יד סָאוװ ,ןָאשקנָאשזדניא ןא בילוצ
 ,רעקיירטס

 ןענעג עיצַאטינא עקרַאטש א טרהיפענ ןעבָאה סנאינוי .וו .וו ,א יד

 -ניועלש .ב ןענענ ?עיצעּפס ןוא לאנָאשענרעטניא רעד ןופ עטמַאַאב יד

 ןעיורפ יד ןופ רערהיפ עֶלַא יד ןעבָאה ףוס ?כ2 ףוס רעבָא ,ן'רעג

 ןעזָאלראפ שארב ןע'נאמניז סירָאמ טימ .וװ .וו .א רעד ןופ סנָאינוי רעדיילק

 ןופ| סלַאקָאל יד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה ןוא "ןילעבָאד וילעבָאד יא , יד

 ,לאנָאשענרעטניא רעד
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 1907 רהָאי ןופ קיירטס רעכַאמ רעפיר רעד

 /17 לאקאל ןָאינוי רעכאמ רעפיר יד טָאה ,1907 ,ץרעמ טאנָאמ ןיא
 ןעשיווצ ,טָאה רעכלעוו ,טקארטנַאק םעיינ ַא םיטַאבעלַאב יד טניילענרָאפ

 יד ןעבענ ןעלָאז ןעטנאקירבאפ יד זא ,טקנוּפ א ןעטלאהטנע ךיוא ,סערעדנַא

 .ןענישַאמ-הענ רעטיײברַא

 ייז סָאװ ,םעד טימ טרעפטנעעג םעד ףיוא ןעבָאה ןעטנאקירבַאפ יד
 -ָאזנֶא ,ןעדליש ןעננאהענפיוא רעּפעש ערעייז עלַא ןיא ןעבָאה

 /ןייק רהעמ טינ ּפַאש רעד ןיא ,רעטייו ןוא ןָא טנייה ןופ זא ,גידנעגנ

 רעפיר קיירטס ןיא רעטנורא ןענייז ,1907 ,ץרעמ ןעטש םעד ּפאש ןָאינוי

 -רא יד רעטנורא ןענייז םורא געט עכילטע ןיא ןוא רעּפעש 11 ןופ רעכַאמ

 .רעּפעש רעפיר ענירעביא עלא ןופ רעטייב

 -רעדנואוו יד ןופ רענייא ןעוועג ןיא קיירטס רעכאמ רעפיר רענעי

 יד ךיוא יו ,גנונעוואב רעטייברא עשידיא עצנאנ יד .סקיירטס עטסרַאב

 ,קיירטס םעד טציטשעג ןעבָאה קרָאי וינ ןופ סנָאינוי רענאקירעמַא

 -ָאר .א ,רעגניזעלש .ב :ןעװעג ןענייז קיירטס םענעי ןופ רערהיפ יד

 .ערעדנא ןוא םיובנעשריק .מ ,ןאמסָארנ .ה ,וואקאילַאּפ .ס ,גרעבנעז

 יד .ןעטייז עדייב ןופ רעטרעטיבראפ א ןעוועג זיא קיירטס רעד

 ןעגעלפ עכלעוו ,סרעקיירטס יד טלעדנַאהַאב לַאטורב רהעז טָאה ייציִלֶאּפ

 ,טכאנ ןוא גָאט רעּפעש-קיירטס עלא ןעטעקיּפ

 סיואכרוד ןעוועג זיא קיירטס םענעי ןיא םלוע םעד ןופ עיטַאּפמיס יד

 גָאט ןעדעי ןאד זיא "סטרעוורָאפ, רעד .רעטייברא יד ןופ טייז רעד ףיוא

 עשילגנע יד ךיוא ,קיירטס רעכאמ רעפיר ןערַאברעדנואוו ן'טימ לופ ןעווענ

 .קיירטס ןופ ןעננוריסַאּפ עניטכיוו עלא ןענעוו טעטכירַאב ןעבָאה ןעננוטייצ

 סרעקיירטס יד רעבָא ,גנאל ןעכָאװ ןעגיוצעג ךיז טָאה קיירטס רעד

 טָאה ןָאינוי יד .טלהעפעג טינ טָאה עציטש ןייק ןוא ניטומ ןעוועג ןענייז

 ,ןהעז טלאווענ ןעמ טָאה ךָאד .טיפענעב-קיירטס סרעקיירטס יד טלהָאצעג

 .ןערעוו ןענואוועג רעלענש סָאװ לָאז קיירטס רעד זַא
 ןופ רעזיינאגרא ןא ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,ןאמסָארנ ןאמרעה

 ן'סרעּפמָאנ וצ ןעבירשעג טָאה ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמא רעד
 רעפיר יד ןעדאלנייא לָאז רע זא .? ווא .פ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד

 ַא ןיא .ןָאטעג ךיילנ סע טָאה סרעּפמָאנ ןוא ץנערעפנָאק א וצ םיטַאבעלַאב

 רעד ןוא םידדצ עדייב ןעשיווצ ץנערעפנָאק א ןעמוקענראפ זיא םורא ךָאוו

 יד ןעבענענכָאנ ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד .,ןעראוועג טלעטעסעג זיא קיירטס

 ךיוא יו ,טייברא רעד וצ ןענישַאמ-הענ רעטייברא יד ןעבענ וצ גנורעדַאפ
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 ךאמּפָא םעד ןיא זיא ךיוא .סרָאטקארטנָאק-"דייסניא , ןופ גנופאשּפָא יד

 רעדָא קיירטס א טפור ןאינוי יד רעדייא זא ,טקנוּפ א ןעראוועג ןעבירשעגנייא

 ןעבענענרעביא ךופכס רעד ןזומ ,טואקָאל א ןערהעלקרע םיטאבעלאב יד

 ןעבענעג טָאה טנאקירבאפ רעפיר רעדעי .,ןָאשיירטיברא וצ רעהירפ ןערעוו

 םעד ןעטלאהנא טעװ רע זא ,גנורעכיזראפ סלא יטירויקעס רעלָאד 0

 -ןָאינוי זיולב ןעניטפעשאב ּפַאש ןייז ןיא טעװו רע זא ןוא טקארטנָאק

 עסיורנ א טאהעג טָאה ןָאינוי רעכאמ רעפיר רעד ןופ ניז רעד .,רעדילנטימ

 .דיירט רעדיילק-ןעיורפ ןופ רעטייברא עלַא ףיוא גנוקריוו

 -עג טלהעוורע רענניזעלש זיא קיירטס ןופ טנעמלעטעס ן'כָאנ דלאב

 סלַא טרינניזער טָאה רע ןוא "סטרעוורָאפ, ןופ רעשזדענעמ סלא ןערָאװ

 .ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד ןופ רעשזדענעמ

 -ריִאו טנעמרַאנ סידייל ?אנָאשענרעטניא יד טָאה 1907 רֶהָאי ןיא

 ,רָאמיטלאב ןיא ןָאשנעװנָאק עכילרהעי רהיא ןעטלאהענּפא ןָאינוי סרעק

 ןעראוועג טלהעוורע ןאד ןיא לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ סלא

 וינ ,10 לאקאל ןופ רעטאקסקוָאלק א ,ןעילושזד רעמיטרָאמ
 .א ןאשוד ןעראווענ טלהעוורע רעדיוו זיא רעטערקעס סלא ןוא ,קרָאי

 .שטייר

 רעד ןופ דראָאב טניאשזד קרָאי וינ רעד טָאה ,1907 ,רעבָאטקָא ןיא

 -ענפיוא טָאה ןוא ,סקיײרטס-ּפַאש ייווצ ןעסייהענטוג ןָאינוי רעכַאמקוָאלק

 -רעטנורַא לָאז רע זא ,קראי וינ ןופ 10 לאקָאל סרעטַאק םעד טרעדָאפ
 טינ 10 לאקאל טָאה ,רעפעש-קיירטס ייווצ יד ןופ סרעטַאק יד ןעמענ

 ןענייז סרעטַאק יד ןוא דראָאב טניאשזד ןופ סולשַאב םעד טגלָאפעג

 -וקעזקע לארענעשזד יד טָאה םעד ףיוא רעפטנע סלא .ןעבעקס ןעבילברַאפ

 סרעטאק ןופ רעטרַאשט םעד ןעניוצעגקירוצ לאנָאשענרעטניא רעד ןופ עוויט

 לאקאל םעד ןעשיווצ ףמאק-רעדורב רענעפָא ןא ןעוועג זיא סָאד .10 לאקאל

 בילוצ ךוסכס רעד .לאנָאשענרעטניא רעד ןוא סרעטאק רעקרָאי וינ 0

 סָאװ ,םעד בילוצ ןעוועג זיא ןעכָארבענסױא זיא ףמאק-רעדורב רעד ןעכלעוו

 -ןעיורפ ןופ לאקאל ןעדעי ןופ סרעטַאק עלא זא ,טלָאװעג טָאה 10 לאקאל

  ךאנ ךיז טָאה ָאד ןוא ,10 לאקאל וצ ןעננַאלַאב ןעלָאז דיירט רעדיילק
 -עגסױרַא םעד בילוצ זיא ,סרעטַאק רעפיר ןופ לאקאל א טּפאכעגרעטנוא

 -ענרעטניא רעד ןוא 10 ל?לאקָאל סרעטַאק ןעשיווצ ךורב רענעפָא רעד ןעמוק

 רעטרַאשט א טניליוואב ,10 לאקאל גידנעסילשסיוא ,טָאה עכלעוו ,לאנָאש

 ,82 לאקאל סלא סרעטאק רעפיר יד וצ

 סידייפ ל?אנאשענרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט9 יד

 ןיא איפלעדאליפ ןיא ןעראוועג ןעטלַאהעג זיא ןָאינוי סרעקריִאו טנעמרַאג
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 ןעמונראפ ןאד זיא ןָאשנעװנַאק עצנַאג יד .1908 רהְאי ןופ טאנָאמ ינוי

 | .10 לאקאל ןופ ךוסכס םעד טימ ןעראוועג

 טנעדיזערּפ-סייװ ןֹופ ןעראוועג טנעפערע ןאד זיא ןָאשנעװנַאק ענעי

 ,ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד ןופ רעבמעמ רעגיטעט ַא ,ןָאסבָאקיישזד סלרַאשט

 ךָאינוי א ןיא רע ואוו ,קרָאי וינ ןיא רעטעּפש ןוא ןָאטסָאב ןופ רעהירפ

 .םויה דע רעטמַאַאב

 ןופ גנולדנאה יד ןעראוועג ןעסייהעגטוג זיא ןָאשנעװנָאק רענעי ייב

 ןופ ןעגיוצעגקירוצ ךיז טָאה 10 לאקָאל ןוא ,עוויטוקעזקע לארענעשזד רעד

 .לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ןעסָאלשעגסיױא גידנעייז ,ןָאשנעװנָאק רעד

 ץנאג א טַאהעג 1908 רהָאי ןופ ןָאשנעװנָאק ענעי טָאה ןיימעגפַא ןיא

 ןעועג ןענייז סָאװ ןעטאנעלעד 98 עדנעזעוונָא יד .ןהעזסיוא ןענירעיורט

 -טימ להָאצ עניילק א ןיולב טריטנעזערּפער ןעבָאה ןָאשנעװנָאק רעד ייב

 ןעװעג טינ רָאנ ןענייז דנאלווילק ןוא רָאמיטלַאב ,אגאקיש ןופ .רעדילג

 ןייק טאהעג טינ ןעבָאה ןעטאגעלעד רעקרָאי וינ עגינייא .רעטערטראפ ןייק

 ןערהאפעג ייז ןענייז ,איפלעדאליפ ןייק טעקיט-ןהַאבנעזייַא ןא ףיוא תואצוה

 ןעטכיראב יד .םופדוצ ןעגנאגעג ייז ןענייז געוו קיטש א ןוא יײװמַארט ן'טימ

 .עגירעיורט רהעז ןעוועג ןענייז ןעטאנעלעד עלא ןופ

 ךיז לָאז לאנָאשענרעטניא יד זא ,ןעראוועג טכאמעג זיא נאלשרָאפ ַא

 יד ןופ ןָאינוי יד ,"סרעקריִאװו טנעמראג דעטיינוי , יד טימ ןעצלעמשראפ

 .ןעגנאגעגכרוד טינ רעבָא זיא נאלשרָאפ רעד ,רעטייברא רעדיילק-רענעמ

 ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד ןופ סלאקָאל רעקרָאי וינ יד ןופ טכירַאב רעד

 טבוזאב טינ ראג טעמכ ןערעוו ןעננולמאזראפדןָאינוי יד זא ,טעטיולענ טָאה

 -לאהוצפיוא ןענארטייב ןייק ןיירא טינ ןעמוק סע זא ןוא רעדילנטימ יד ןופ

 .ןָאינוי יד ןעט

 דָאר .א טלהעצרעד ,"רעכאמקוָאלק א ןופ ןעגנורעניארע ,, ךוב ןייז ןיא

 -אוועג ןעפורעג זיא עכלעוו ,קרָאי וינ ןיֵא גנולמאזראפ א ייב זא ,נרעבנעז

 םגאזעג ,גרעבנעזָאר ,רע טָאה ,ןָאט לָאז ןעמ סָאװ ךיז ןעטארַאב וצ ןער

 ןעמ ,ןעפלעה טינ ראג טעװ ןענָאלק ןוא ןענייוו רעד, : עדנעזעװנָא עלַא וצ

 ןעפרַאד רימ .ןעצרַאה םוצ קרַאטש ױזַא ןעמענ טינ טּפיוהרעביא ךיז ףרַאד

 ."רעטייברא יד ןעריזינַאגרָא וצ רעטייוו ןעיירט

 "רַאג סידייל לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ענַאֿל רעטכעלש ַאזַא ייב ןוא

 רעיפלעדאליפ רענעי ףיוא גרעבנעזָאר ךיז טָאה ןָאינוי סרעקריָאװו טנעמ

 רעכאווש רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןערעוו וצ ןעמונרעטנוא ןָאשנעװנָאק

 | ,לאנָאשענרעטניא

 -רעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעראוועג זיא גרעבנעזָאר יו ךיילנ
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 ,טלענ ל?עסיב א ןעבענעג .? ווֶא .פ .א יד םהיא טָאה ל?אנָאשענ

 ןעיובוצפיוא ןהעז וצ טדעטש עליפ ןיא ןערהָאפענסיױרא זיא רע עכלעוו טימ

 .ןָאינוי יד קירוצ

 זיא רע ,רעכַאמ קואלק עטסטלע יד ןופ רענייא זיא גרעבנעזָאר

 ןעועג רעמיא זיא רע .רהָאי ןעט1882 ןיא ךָאנ רָאטיײרעּפא ןא ןעראוועג

 .ןָאינוי רעד ןופ רעטמאאב א ןערהָאי עליפ ןוא ןאמ ןָאינוי רעניטעט א

 -רענוא גנאל רהֶאי 40 טָאה רעכלעוו ,קלָאפ ןופ שנעמ א ןיא גרעבנעזָאר

 .ןָאינוי רעקרַאטש א ןיא רעכאמקוָאלק יד ןעריזינַאנרָא וצ טייבראעג ךילדימ

 לאנַאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ ןערעוו וצ ןעוועג זיא לאזקיש ןייז

 זיא רע יו םורא רהָאי א ןיא ךיילנ רעבָא ,ןעטייצ עטסנרע ערהיא ןיא

 -ענרעטניא יד טָאה ,1909 רֶהָאי ןיא ,טנעדיזערּפ סלא ןעראוועג טלהעוורע

 | .סיורג רחעז ןעסקאוו ןעמונעג גנילצולּפ לאנָאש
 -קרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה ,1909 ,רעבמעווָאנ ןעט22 םעד

 ןיא קיירטס רעכאמ טסייוו סידייל ןעסיורג םעד ןעפורעגסיורא ןעטפאש

 ,רעטייברא טנעזױט 18 טנילײטַאב ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא קרָאי וינ

 קיירטס רעכאמקוָאלק רעסיורנ רעד ןעמוקעג זיא רעהכָאנ .,ןעיורפ סנעטסיימ
 קיירטס םענעי תוחכ ךס א טגיילענקעווא טָאה גרעבנעזָאר .1910 רחָאי ןיא
 .גלָאפרע ןא וצ ןערהיפ וצ ןעפלעה םהיא רעהכָאנ ןוא ןעטיירגוצוצ לודנה

 /  .רעטעּפש -- םעד ןעגעוו רָאנ

 לאנאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעבילבראפ זיא גרעבנעזָאר

 .ב ןעראוועג טלהעוורע רעדיוו זיא ץאלּפ ןייז ףיוא ןעוו ,1914 רהאי ן'זיב

 .רעגניזעלש

 ןוא דילנטימ רעגיטעט א גָאט ןעגיטנייח ייב ךָאנ זיא גרעבנעזַאר .בא
 -ריאוו טנעמראג סידייל לאנַאשענרעטניא רעד ןופ רעטלעטשעגנא ןא ךיוא
 ,אקירעמַא ווא ןָאינוי סרעק

 םנירעכאמ טסייוו 18,000 יד ןופ קיירטס-לארענעג רעשירָאטפיה רעד
 .1909 רהָאי ןיא

 רעד סלא ןעראוועג טלהעוורע ןיב ךיא ןעוו ,1909 ,ילוי טַאנָאמ ןיא
 ,קרָאי וינ ןופ ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ רעזײנַאנרַא
 -קרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ ןעטַאנעלעד עגיטעט יד ,רימ ןעבָאה
 ,ענַארפ יד ןעכערּפשַאב וצ ץנערעפנָאק א ןעפוראבנייא ,ןעטפַאש
 ייב .קרָאי ןינ ןיא ןייּפמאק סנָאיצאזינַאנרָא ןעסיורג א ןעגנַאפנָא ןעגעוו
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 ןעטפאשקרעוועג יד ןופ סיִפֶא ןיא ןעמוקענראפ זיא עכלעוו ,גנוטאראב רענעי

 ןא ןייטשדלָאנ .שזד דנעזעוונָא ןעוועג ןענייז ,לָאה ןָאטנילק ןיא

 -לאקָאטָארּפ ,רעלדניש .ס ;רעקעב יד ןופ ,יק סרימיזַאק .מ

 רעכַאמ טסייו סידייל רעד ןופ ןוא ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ רעטערקעס

 .ב א ,ןעטפאשקרעוועג יד ןופ ראטערקעס-סקע רעד ,ןייּפ סקַאמ ,ןאינוי

 ןוא ,ןָאינוי רעכאמ-טסייו רעד ןופ ,ןיקש ַאטיוו .ב ןוא ףהָארַא כ

 ןעמ זא ,סולש םוצ ןעמוקענ רימ ןענייז ןעגנוטארטאב עליפ ךָאנ .ערעדנא

 עשידיא עלא ןעריזינַאנרָא וצ ןייּפמאק ןעסיורג ַא ןעננאפנָא ךיילנ ףרַאד

 -וצסיורא גיטיונ זיא ,גלָאפרע ןַא ןייז לָאז ןייּפמאק רעד ידכ ןוא ,סדיירט

 ןייז רָאנ טעוװו סע ביוא ,קיירטס-לארענעג א עירטסודניא רעדעי ןיא ןעפור

 סידייל רעד טימ ןערעוו טכאמענ לָאז גנַאפנָא רעד ןוא ,וצרעד טייקכילנעמ א

 .עירטסודניא-טסייוו

 רחעז ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא ןָאינוי סרעכאמ-טסייוו סידייל יד

 ןעצנאג ןיא תעב ,רעדילנטימ 200 א יו רהעמ טינ טלהעצענ טָאה יז ,ךאווש

 ,רעטייברא טנעזיוט גיצנאווצ זיב טניטפעשאב ןעוועג ןאד ןענייז ךאפ

 -עג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ רעזײנַאנרָא ןוא רעטערקעפ סלא

 טיזיוו א טעטַאטשענּפָא גנולהעוורע ןיימ ךָאנ דלַאב ךיא בָאה ןעטפאשקרעוו

 .ןָאינוי סדעקריִאװ טנעמראגנ םידייל לאנָאשענרעטניא רעד ןופ סיפָא ןיא

 טָאה סיִפֶא רעד ואוו ,רעמיצ ןעלעקנוט ןעגיניילק םעד ןיא גידנעמוקניירא

 -קעס םעד ןעפָארטעג טרָאד ךיא בָאה ,וינעווע עטירד 25 ןיא ןענופעג ךיז

 -דניירפ ךיז ןעבָאה רימ .שטייד ןהאשזד ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעטער

 -ערּפ םעד גרעבנעזָאר .בא ףיוא טנערפעגכָאנ ךיז בָאה ךיא .טסירגאב ךיל

 .לאנאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיז

 זיא רע -- ,שטייד רימ וצ טגָאז -- ,גרעבנעזָאר רעדורב ,ָא -- = |

 .רעכאמקוָאלק יד ןעריזינאנרַא וצ ןעטרָאד דנאלווילק ןיא ןערהָאפעגקעװַא

 ? רעכאמקוָאלק רעקרָאי וינ יד טימ סעּפע ךיז טרעה סָאװ ןוא ,ונ --

 ? ןעריזינַאגרָא ייז רימ ןעלעוו ןעוו --- ן'שטייד ייב טנערפעג ךיא בָאה --
 .טרעפטנעעג שטייד טָאה -- ! סייוו טָאג ןייא ---

 -נַאפ "ןעטפאשקרעוועג , יד ,רימ זא ,ןע'שטייד רעדורב ךיא ?העצרעד

 18 יד ןעריזינַאנרָא ןעריבורּפ טשרעוצ ןעלעוו רימ זא ,ןײּפמאק א ןָא ןעג

 -כָאנ רעכאמקוָאלק יד ןעלעוו ןאד ןוא ,רעטייברא טסייוו סידייל טנעזיוט

 | .ןעמוק
 ,טינ ךיז טלייַא --- .שטייד רעדורב ּפֶא ךיז טפור --- ,עילָאװַאּפ ---

 םאזננאל רעהירפא רעטייברא יד ףראד ןעמ .לענש יוזא טינ טהעג סע

 | .ןעריזינַאנרַא
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 ,ךיא גָאז --- ,ןעכאמ וצ סָאד יוזא יו ןאלּפ ַא ןיוש ןעבָאה רימ ---
 טָאה -- ,ןעפלעה לאנָאשענרעטניא רעזנוא ךייא טעװ ,,יוזא ביוא ---

 .טקרעמאב שטייד

 םהיא גערפ ךיא

 ן'רעביא ןָאינוי לאנָאשענרעטניא רעייא טָאה רעדילנטימ ?יפיוו ---
 | ? דנאל ןעצנאג

 .שטייד טרעפטנע -- ! טרעדנוה ןהעצטכַא --

 סלא טמא ןיא ןעכָאוו יירד ןיוש ןיב ךיא זא ,םהיא ?העצרעד ךיא

 גנוכוזרעטנוא ןא טכאמעג בָאה ךיא זא ,ןעטפאשקרעוועג יד ןופ רעזײנַאנרָא

 וצ טציא ןעגנַאלַאב סאוו ,סנאינוי 41 עֶלא ןא ,ןענופענסיוא בָאה ןוא

 .רעדילנטימ 8,000 ייב רהעפעננוא ןעמאזוצ ןעלהעצ ןעטפאשקרעוועג יד

 .טנעגעזוצ ךילדניירפ ךיז ןעבָאה רימ

 -ראפ א ןעטלאהענּפא ןָאינוי רעכאמ טסייוו סידייל יד טָאה ןעכינניא

 זיא רעטשרע רעד :סרעזיינאגרא ייווצ טלעטשעגנָא טָאה ןוא גנולמַאז

 .ףָארַאב .בא -- רעטייווצ רעד ןוא ,ןיקשאטיוו ינעב ןעוועג

 -עמרָאפטַאלּפ ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק ןיא רע שטָאכ ,ןיקשאטיוו

 ,גנוטייצ א ןיא טקורדענּפא ךיז טָאה ןעמָאנ ןייז זא ןעטלעז ןוא ,שטנעמ

 סָאד עכלעוו רעוט ןעּפיט עטסטנאסערעטניא יד ןופ ןעוועג ךָאד רע זיא

  .ןעפאשעג טָאה אקירעמא ןיא ןעבעלדןָאינוי עשידיא
 .גנודניצטנע-ןעגנול ןופ קירוצ טייצ עצרוק א טימ ןעברָאטשעג זיא רע

 ילוי ןיא זיא ןיקשאטיוו יו םעדכַאנ ,רעטעּפש ןעכָאו רָאּפ א טימ

 טסייוו סידייל רעד ןופ רעזיינַאנרַא רעד סלא ןעראוועגנ טלהעוורע 9

 רערושזערט-רעטערקעס רעניטציא רעד ,ףָארַאב .בא ןזיא ,ןָאינוי סרעקיימ

 ןופ רעזיינאנרא ןא סלא ןעראוועג טלהעוורע ךיוא לאנָאשענרעטניא רעד ןופ

 ןעמונעג ןעבָאה סרעזיינאנרא עיינ יד .ןָאינוי סרעכאמ טסייוו סידייל רעד

 טסייוו רהעמ ןוא רהעמ ץְלַא ןענעלפ רעטייוו סָאװ .ןעננולמַאזרַאפ ןעפור

 .רעגידעבעל ןערעוו ןעמונעג טָאה סע .ןָאינוי רעד וצ ןעמוק רעטייברא

 .שוד ,רעזיינאנרא ןעטירד א טלעטשעגנָא ןָאינוי יד טָאה ןעכיג ןיא

 ןעמ זא רעבָא ,ןָאינוי רעקעב רעשידיא רעד ןופ ,ןע'נייטשדלָאג
 ןעזומ ,רעטייברא טריזינאגרַא ןעמ זא ןוא ,רענעּפש ןעהילפ ,ץלָאה טקַאה
 ,םקיירטס ןעמוקרָאפ

 ייב יו טוג יוא ןעטסייו ייב ,סדיירט טנעמראג סידייל יד ןיא

 ןענייז טרָאס ןייא : סרָאטקארטנָאק יילרעייווצ ןעוועג ןאד ןענייז ,סקוָאלק

 ךיז וצ טייברא ענעטינשענ ןעמחענסיורא ןעגעלפ עכלעוו ,ענינעי יד ןעוועג

 -ניא , יד ןעוועג ןענייז טרָאס רעטייווצ א ןוא ,רעּפעש דייסטיוא יד ןיא
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 ,רעטייברא ןא ןיילא ,רָאטקארטנָאק-דיַאסניא רעד .סרָאטקארטנַאק "דיַאס

 -נוא רע טנעלפ ייברעד ןוא ,טייברא-קיטש סלעדנַאב ךס א ןעמהענ טגעלפ

 -רא ןענעלפ עכלעוו ,"רעפלעהסיורא , 10 זיב 8 ןופ ןעטלאה טנאה ןייז רעט

 -סייוו יד ייב רעפלעהסיורא יד ןופ תוריכש יד .ךָאװ ןופ םהיא ייב ןעטייב

 טייצ ןיא ,ןאד ףראד .ךאוו א ראלַאד 48 יו רהעמ טינ ןעוועג ןענייז ןעט

 עסיוועג א זא ,ןעפערט ,ןײּפמאק-סנַאיצאזינאגרא ןענידטסלָאמאד רעזנוא ןופ

 -ניא, ערהיא ייב ןעסירעגנרעטנורא טָאה ,"סרעדָארב ןעזָאר , עמריפ-טסייוו

 -קארטנָאק-"דייסניא , עזיד ךיז ןעבָאה ,ןעזיירּפ יד סרָאטקארטנָאק-"דייס

 ייז טימ ןהענ ןעֶלָאז ייז זא ,רעפלעהסיורא ערעייז וצ טעדנעוועג סרָאט

 ,ןעקיירטס

 ייס ,(רעטייברַא) סרָאטקַארטנַאק יד ייס ,רעטײברַא עלא ןענייז

 טָאה סע .קיירטס ַא ןיא רעטנורא (רעטייברַא) רעפלעהסיורַא יד

 רהעמ .םעד ןופ טסואוורעד עלַא ךיז ןעבָאה רימ ןוא גנַאל ןעמונעג טינ

 ןעמָאלעגקעװַא ךיילג ןענייז ןנוא ןופ עליפ .טפרַאדעג טינ רימ ןעבָאה
 ךיז ןעבָאה סרעקיירטס "סרעדָארב ןעזָאר , ואוו ,טירטס ןָאטנילק 96 ןיא

 טלָאװעג טינ זנוא ןעבָאה סרָאטקַארטנַאק"דייסניאה יד .טלעמַאזרַאפ

 -ָאה רימ ןוא גנַאל ןעמונעג טינ רעבָא טָאה סע  .לָאה ןיא ןעזָאלניײרַא

 -ַאו רֶאֹּפ ַא ןיא ןוא .קיירטס םענעי ןופ גנורהיפ יד ןעמונענרעביא ןעכ

 -טסייוו סידייל יד ןופ קיירטס ןעטשרע םעד ןענואוועג רימ ןעבָאה טייצ ןעכ

 -ייועניא, ןופ גנופַאשּפָא יד ןעװעג זיא טקנוּפ-טּפיוה רעד .רעכאמ

 טימ עטימָאקטנעמלעטעס רעד ןופ רענייא .סרָאטקַארטנַאק "עטסגינ
 זיא רעכלעוו ,רעגניזעלש .ב ןעוועג זיא ?סרעדָארב ןעזָאר , עמריפ רעד

 ."סטרעוורָאפ , ןופ רעשזדענעמ ןעוועג ןַאד ןיוש

 -נייא ןעקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה "סרעדָארב ןעזָאר , ייב גיז רעד
 .עינַאּפמָאק טסייוו לעגנעיירט רעד ןופ רעטייברא 800 יד ףיוא קורד

 100 רעביא ןופ קיירטס ןעניטכיוו ַא ךָאנ טַאהעג ןַאד ןעבָאה רימ
 ."ינַאּפמָאק ןוא ןָאסרעזייל , עמריפ-טסייוו רעד ייב רעכאמ טסייוו

 "סרעדָארב-ןעזָאר, ייב קיירטס םעד ןופ טנעמלעטעס ן'כָאנ ךיילג

 .רעכַאמ-טסייוו "לעגנעיירט , יד ןופ גניטימ ּפַאש א ןעפורעג רימ ןעכָאה

 .ןעסעגראפ טינ ?ָאמנייק ,רימ ךיז טכאד ,ךיא לע גנולמאזראפ ענעי

 ןעסיורג ןיא ןײרַא ןענייז רימ ןעוו .נָאטייב נָאטנוז א ןעוועג זיא סע

 טייל עגנוי עסַאמ א ןעפארטענ רימ ןעבָאה ,טירטס ןָאטנילק 96 ןופ לָאז

 .תורצ טָאהעג ןעבָאה ,סרעזײנַאגרהֶא יד ,רימ רעבָא .ךאלדיימ עננוי ןוא
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 ,ןעפאלקש ערעייז ,סרעפלעהסירַא יד ןוא סרָאטקארטנַאק "דייסניא יד

 ךיז ןעלעוו רעמָאט ,גנולמַאזרַאפ רענעי ייב ןייז וצ טַאהעג ארומ ןעבָאה

 -רעד ןופרעד "ינאּפמָאק טסייו לעגנעיירט , רעד ןופ םיטַאבעלַאב יד

 ןעריט יד טרַאּפשראפ ,רעטסנעפ עלא ןעננאהראפ רימ ןעבָאה .ןעסיוו

 רעמייהעג רעד ןופ םענייק ןעלהעצרעד וצ טינ ןערָאװשרַאפ ןעדעי ןוא

 ,גנולמאזראפ

 עסאמ עסיורג רעד רַאפ ןעראוועג ןעטלאהעג ןענייז סאוו, סעדער יד

 "ער רעד .ןייטש א ןעריר טנעקעג ןעבָאה ,רעכַאמ טסייוו ?לעגנעיירט

 דייסניא יד ייס ,טלַא ןוא גנוי ,רענייא יוו עלא זַא ,ןעוועג זיא טָאטלוז

 ,העובש א ןעבענעג ןעבָאה "רעפלעהסיורַא יד ייס ןוא סרָאטקארטנַאק

 .ןעריסַאּפ טינ לֶאז סע סאוו ,ןאינוי רעד ןייז יירטעג ןעלעוו ייז זא
 -מאזראפ רעמייהעג רעד ןופ טסואוורעד ךיז טָאה רעבָא עמריפ יד

 ,רוּפכ-םוי יאצומ ןעוועג זיא סע -- םֹורַא ןעכאוו רָאֹּפ ַא ןיא ןוא גנול

 וצ "הּפצוח , רעייז רַאפ רעטייברא 800 עלַא ןעפָאלשעגסױא יז טָאה --

 | .ןאיני א ןיא ךיז ןעריזינַאגרָא
 לעגנעיירט , רעד ןענעג קיירטס רערעטיב א ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ןַאד

 -ןָאק א ףיוא ןוא ,גנַאלךןעכָאװ טרעיודענ טָאה קיירטס רעד ."ינַאּפמָאק
 -רָאפ-ןאינוי עֶלַא ןופ ןעפורעג טָאה ןעטפַאשקרעוועג יד עכלעוו ,ץנערעפ

 רעד ןיא קיירטס ?ארענעג ַא ןעפור וצ ןעראוועג ןעסָאלשַאב זיא ,רעהעטש

 -ענ טניטפעשאב ןַאד ןענייז סע ואוו ,עירטסודניא-טסייוו סידייל רעצנאג

 עננוי ןוא ןעיורפ סנעטסרהעמ ,רעטייברא דנעזיוט ניצנאווצ רעביא ןעוו

 | .ךאלדיימ

 םעד זא ,טמיטשַאב טָאה עטימָאק קיירטס-לארענעג עטלהעוורע יד

 רעד לָאז ,הירפ רעד ןיא רענייזא 10 טקנוּפ ,1909 ,רעבמעווָאנ ןעט2

 ראפ .קראי וינ ןופ רעּפעש-טסייוו 400 עֶלַא ןיא ןעגנַאפנָא ךיז קיירטס

 .דוס א ןעװעג ,גנוריסַאּפ רעסיורג רענעי ןופ גָאט רעד זיא טלעוו רעד

 סידייל יד טָאה ,רעבמעווַָאנ ןעט-91 םעד ,רעהירפ טכַאנ א טימ

 -יא ןעגנולמַאזרַאפךעסאמ עסיורג ןהעצ ןעטלאהענּפָא ןאינוי רעכאמ-טסייוו

 .אינוי רעּפוק ןיא ןעוועג ןיא גנולמַאזראפ טּפיוה יד .טדָאטש |{ רעב

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ננולמַאזרַאפ רענעי ןופ רעדנעצזירָאפ רעד

 -נענייפ .ב ,סרָאטקעל ןוא רעביירש עשיטסילַאיצַאס עטסנעהעזעגנָא

 רעד ,סרעּפמָאג ?עומ אס -- רענדעריטּפוה רעד ןוא ,םיוב

 ןעטימ ןיא .רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ,עטימאק-קיירטס רעד ןופ ןירעכאמ טסייו א ןיא עדער סע'סרעּפמָאנ ןופ

 -נואנענוצ ,לעדיימ רעטייברא עננוי עכילב א ,ךיל מ ע 7 ַא ר א ? ק
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 רעגישטיווק ַא טימ ,ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ענובירט-רענדער רעד וצ ןענ

 -ענ ןעסיורג םעד טציא טרהעלקרע ןאינוי סרעכאמ -טסייוו יד, עמיטש

 "! קיירטס ?ארענ

 -סיוא רעזיד סאוו ,גנורעטסיינגַאב יד ,םזאיזוטנע רעד ,דיירפ יד

 סאוו ,רענעמ ןוא ךַאלדיימ רעטנעזיוט יד ייב ןעפורעגסיורַא טָאה יירשעגנ

 .ןעבײרשַאב וצ ךילגעממוא רָאג זיא ,גניטימ םענעי ףיוא ןעוועג ןענייז

 יד ןופ ננולמאזרַאפ רעדעי ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סענעצס ענױזַא

 ריאמ ןעוועג ןענייז רענדער יד ואוו ,דנעבא םענעי רעכַאמטסייוו

 ,ןייטשנייוו .ב ,ןייּפ סקאמ ,ןײטשדלָאנ .יישזד ,ןיקנעּפ בָאקיישזד ,ןָאדנַאל

 ,גיק ןאינוי-דיירט ןעיורפ רעד ןופ ןיטנעדיזערּפ ,רעיירד ירעמ ססימ |

 -ָאק .ערעדנַא עליפ ןוא ,גיל ןעיורפ רעבלעז רעד ןופ ,ןאמרעדיינש זואר

 קיירטס-לארענעג םוצ ףור ַא טימ סעיצַאמַאלקָארּפ עטיור טימ סעטימ

 -ָאק יד ןענייז סלָאה יד ןופ ךיילג ןוא טיירג ןעוועג עֵּלַא ןיוש ןענייז

 ןיא ןיב ןעטרַאװ ןוא רעּפעש-טסייװ עֶלַא ןעטיה וצ קעװַא סעטימ

 .רעּפעש יד וצ ןעמוק ןעלעוו רעטייברא יד ןעוו ,הירפ רעד

 -רַאפ עלַא  .גָאט רענידנעגער א ןעוועג זיא סע זא ,קנעדענ ךיא

 -עגנָא ןענייז ,רעהירפ ַא טלעטשַאב טָאה ןעמ עכלעוו ,רעצעלּפ-סגנולמאז

 םיירגעגנָא טָאה עטימַָאק-קיירטס יד .סרעקיירטס טימ ןעראוועג טליפ

 "ראפ ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא ,רעכיב טימ רעטערקעס א ץאלּפ ןעדעי ןיא

 ןאינו סרעכאמ טסייו רעד ןופ סרעקיירטס ןוא רעדילנטימ ןעביירש

 ןיא טכארבעג טָאה ןעמ ןוא ןעבירשעג ןעמ טָאה געט יירד .28 לאקאל

 ייצ יד ,לָאה ןָאטנילק ןיא ,עטימָאק קיירטס-לארענעג ןופ ריטרַאק-טּפױה

 ,סרעקיירטס ןוא רעדילנטימ ענעבירשראפ יד ןופ ןערעפ

 -עג ןענייז עכלעוו ןופ עטסרהעמ יד ,סרעקיירטס דנעזיוט ןהעצכא

 ,טקיירטסעג ןעבָאה ייז ןוא .ןעבירשראפ ךיז ןעבָאה ,ךאלדיימ עגנוי ןעוו

 ןעצנַאג ןופ ןעננוטייצ עשילגנע עלַא ןיא !טקיירטסעג טסייה ץלַא --

 רענעי ."ךאלדיימ טסייו-טריוש, יד ןענעװ ןעבירשעג ןעמ טָאה דנאֿכ

 ,28 לאקָאל ,ןאינוי רעכאמ טסייוו רעד ןופ ןעראוועג טרהיפעגנָא זיא קיירטס

 ןופ רערהיפ יד ןענייז עטימָאק-קיירטס רעלעיצעּפס רעד רעפיוא

 .פ ,ןַאמרעב ַאנַא :רעטייברא ּפאש יד ןעוועג קיירטס ןעסיורנ םענעי

 ַארַאלק ,ןַאמייה דנומניז ,בוכָאנ .ס ,ףיערג .י ,רעסַאװשירפ .ב ,ןײטשּפע

 ,ןײטשטָאר .ב סימ ןעזייר .ר סימ ,ץישפיל .א סימ ,רענרעל םעס ,ךילמעל

 רעלדניש לעומאס .סַאלגסייו סיאול ןוא ןַאמשיפ סיאול ,יקסטיווס יסעב
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 רעכאמ טסייו סידייל רעד ןופ רערושזערט-רעטערקעס רעד ןעוועג זיא
 ןעראוועג טלהעוװרע ךיוא 1009 ןיא זיא רעלדניש .28 לאקָאל ןאינוי

 -קרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ רעטערקעס לָאקָאטָארּפ רעד סלא
 .ןעטפאש

 ןאינוי רעכאמ טסייוו סידייל רענעי ןופ עטימָאק קיירטס רעד ןיא
 עטנינייאראפ יד ןופ רעטערטראפ ןוא עטמאעב יד ןעוועג ךיוא ןענייז !

 -ָאק א ,טָארַאמ ןעלעה ןוא רעיירד ירעמ סימ ,ןעטפאשקרעוועג עשידיא
 -ענרעטניא רעד ןופ עטימָאק א .גיל-ןאינוי דיירט סנעמיוו רעד ןופ עטימ
 -מאעב-טּפיוה ערעייז ךיוא יוװ ,ןאינוי סרעקריאוו טנעמראג סידייל לאנָאש

 עשיטסילאיצַאס יד .שטייד ראטערקעס ןוא גרעבנעזָאר טנעדיזערּפ ,עט

 ךי טָאה עכלעו ,עטימָאק א טלהעורע טָאה  ײטרַאּפ
 -פָאס יד .סרעקיירטס יד ראפ עציטש ןעלמַאז טיס ןעבעגענּפָא

 ,סרמ ןוא ןַאמירעה .סרמ ,סעקרענָאילימ עטמהירַאב יד ,סעקטסישזדַאר
 יד טריסערדַא ןעבָאה ,"עטכער ןעיורפ ראפ גיל, רעד ןופ ,טנַאמלעב

 טָאה "בולק לאינָאלָאק ןעיורפ , רעשיטַארקָאטסירא רעד .סנירעקיירטס
 ,סנאינוי עלא .סרעקיירטס יד ראפ עציטש רעלָאד 1,700 טלעמאזענ ןאד
 ןוא ןעשזדאל עלא ,גניר רעטייברא רעד ,סעשטנערב עשיטסילאיצַאס
 ,קיירטס ן'ראפ עציטש טקישעגנ ןעבָאה ,סיטעייסָאס

 ןעסיורנ ןיא ןעוועג זיא עטימָאק טעקיּפ רעד ןופ ריטרַאװק-טּפיוה יד
 טנעמלעטעס , ןעיורפ עגנוי ןוא טייל עננוי עכייר .לָאה ןָאטנילק ןופ לָאז
 יד ןעטעקיּפ ןעפלעה ןעמוקעג ןענייז קראי ןינ ץנַאג ןופ "סרעקריאוו
 ,סדראג עקרַאטש יד לייוו ,ןעפלָאהעג טינ סע טָאה ךָאד .רעּפעש קיירטס
 רָאנ ,סנירעקיירטס רָאנ טינ ןענָאלשעג ןעבָאה ,םיטַאבעלַאב ןופ ןעגנודעג
 -ענ ןיא ייצילַאּפ יד .,"סרעקריאו טנעמלעטעס , עכילנעמרַאפ יד ךיוא
 ןעגָארקעג ןעבָאה גנולדנַאהַאב עטסנרע יד .סרעקיירטס יד ןעגעג ןעוו
 | .ּפאש "?עגנעיירט , םעד ןופ סטעקיּפ יד

 -ןַאקירבַאפ עסיורג יד ךיז ןעבָאה קיירטס ןופ טנעמלעטעס ַא ןעגעוו
 יד ןוא ךאלמעטַאבעלַאב עניילק יד רעבָא .טרָא ןופ טרהירעג טינ ןעט
 ןעבָאה ריס .ןאינוי רעד טימ ןעלטעס ןעמוקעג ןענייז סרָאטקארטנַאק
 זיא סע ואו ,לָאה ןָאטנילק ןופ שזַאטע ןעטשרעביוא םעד ןעגנודענּפָא
 סנאינוי עלא ןופ ןעטאנעלעד ןוא ןעשיט עהייר ַא ןעראוועג טלעטשענסיוא
 ןעגעוו םיטַאבעלַאב עזיד טימ טלעדנַאהעג ןעבָאה ןעטפַאשקרעװעג יד וצ
 טכעלש יװ ןעראוועג רָאװעג רימ ןענייז טרָאד טשרע .טנעמלעטעס ַא
 -ראפ טסייוו יד ןיא ןעראוועג טלעדנאהאב ןענייז ךאלדיימ רעטײברַא יד
 .ןעקיר
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 -לעטעס םענעי ייב טיילרָאפ ןוא םיטַאבעלַאב יד ןופ דייר יד ןופ

 -דיימ רעטייברא ערעייז ןעלדנַאהַאב ייז יו ןהעזעג טשרע ןעמ טָאה טנעמ

 ,רעּפעש יד ןיא ייז ייב ךאל

 :טניואווענייב בָאה ןייֵלַא ךיא סאוו ,ענעצס א זיא טָא

 טגנערב ןוא ןעלטעס טמוק ,ידוהַאי רעשטייד א ,סָאב רערעטלע ןא
 םורַא .ּפאש ןופ ןַאמרָאפ רעד ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,רעטַאק ןייז ךיז טימ

 רָאפ גייל ,קיירטס ןופ רעלטעס סלַא ,ךיא .ייברעד ןעציז ךאלדייפ 0
 סידַאב ןעזָאד א ראפ רהעמ טנעצָארּפ ןעצ : ןעגנורעדָאפ יד סָאב ן'רַאפ

 סָאד .סָאב רעד ּפִא ךיז טפור "! ןעדנַאטשרַאפנייא , ; ןעטסייוו ןופ

 רעטייו טנָאז -- '!ןעדנַאטשרַאפנייא, -- סרעטעס ףילס ראפ עבלעז

 ,סנירעשיניפ יד רַאפ ךָאו ַא זייר א רעלָאד א .רערושטקעפונַאמ רעד

 ךיא !טכינ טהעג סַאד ,ָאנ ,הֶאי .סנירענילק ןאטאק ןוא סנירעסערּפ

 יד ןערעכעה ייז לָאז ןעמ ,טינ סע ןענידרַאפ ייז ,ליפ ָאז טכינ עבעג

 "! ןעזיירּפ

 -רענעילַאטיא רָאּפ ַא ייז ןעשיווצ ,ךַאלעדיימ עקניניילק ןעביז ,סקעז

 יע טנָאװ יו, :ךאלעמיטש ָאנַארּפאס עניד טימ סיוא ןעיירש ,סעק

 "?!קיירטס לארענעשזד יד רָאפ יערוה .קיירטס יװ ,טַאנ ףיא ,זייר

 :גנורעדנואורַאפ טימ ןעקוקמורַא ךיז טמענ סָאב רעד

 -נעשזד ייא םע ייא ,דניימ רעװענ ! ועה יעהד לאָאנג א טַאהוװ ,

 ."ךַאנ ייז ךיוא עבינ ךיא ,ןעמלעט

 .ןַאמרָאפ רעד סיוא טיירש -- "! טלעטעסעג,

 זא ,ךָאנ ןעגנַאלרַאפ רימ , -- .ךאלדיימ יד ןעיירש --- ?,ָאנ ,הֶא;

 רימ ןעהעג טינ זַא !ןעלדנַאהַאב גידנעטשנא זנוא לָאז ןַאמרָאפ רעד

 ".ןעטייברא קירוצ טינ

 -ךיימ יד ףיוא לעבעווש ןוא ךעּפ ןעטיש ןעמונעג ןַאמרָאפ רעד טָאה

 ךיז בָאה ךיא זא ,רעטרעוו עגיצומש ענױזַא טימ ייז ןעלדיז ןוא ךאל

 ,טמעשראפ

 םייב ןָאטעג גערפ ַא ךיא בָאה -- ? ןעזיד ןענעוו יז ןעקנעד סָאװ ---

 | | 0 .ידוהחאי ןעשטייד םעד ,סָאב

 -עג טינ לָאמ ןייק סנירעטיירעּפא עניימ ךיז ןעבאה םורָאװ ---

 | יי ? טנַאלק
 טלַאװו סע -- ,ןעפורענּפָא ןירעקיירטס ןייא ךיז טָאה -- ,לעװ --

 / .ןעגנאלק ןעוועג ךיז ןעלָאז רימ ןעוו ,ןעוועג רענרע ליפ ךָאנ זנוא רַאפ
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 -יפ טייז ,סָאבעלַאב רעטסימ ,רהיא -- :ןעוועג זיא רעפטנע ןיימ

 רַאפ ןָאט וצ ןעשנעמ ןעזיד ןעננודעג רהיא טָאה ,ןעמלעטנעשזד ַא טכייל

 ןיב גנאל יוזא ,קיירטס םעד טינ ןעלעטעס רימ .טייברא עניצומש ךייא

 רַאפ ןעגנורעדינרע ןוא ןעננונידיילַאב עזיד זא ,רעכיז ןייז טינ ןעלעוו רימ

 .ןעמוקרָאפ רהעמ טינ ןעלעוו ןענירעטייברא עננוי עגידלושנוא יד

 -ןעפאלקש רעד זא ,גנורעכיזראפ יד ןעבענעג זנוא טָאה סָאבעלַאב רעד

 .ּפאש ןיא ןעשימ טינ רהעמ ךיז טעוו רעביירט

 :ענעצס עטייווצ א רעדָא

 ףיוא סנירָאטיײרעּפא יד טימ ןעכילגראפ ךיז טָאה רערושטקעפונַאמ ַא

 סָאבעלַאב רעד טָאה סנירעסערּפ יד ןוא סנירעשיניפ יד .ןעזיירּפ ערעכעה

 -רענעילַאטיא ןעוװעג עלא ןענייז ייז .נגנורעכעה ןייק ןעבעג טלָאװעג טינ

 ןעבָאה .שילגנע ןייק ןענַאטשראפ טשינרָאג טעמכ ןעבָאה סָאו ,סעק

 א ענינייא ןוא ,רעלָאד ַא ןעליוו ייז זא ,טנייצעננא רענניפ יד ףיוא ייז

 יד ,ךָאנ טינ טיג סָאבעלַאב רעד .גנורעכעה א ,בלַאה ַא ןוא רעלָאד

 עדנעקיירטס יד ןופ ענייא ,"קיירטס ימ, :ןעיירש םסעקרענעיַאלטיא

 :רעיוא ן'פיוא רימ טגָאז ןוא רימ וצ וצ טייג ךאלדיימ עשינעילַאטיא

 ללֶא יס .זיער ַַא וויג סלריוג ןעילַאטיא ימ יס ,זילּפ ,ןאינוי רעטסימ,

 ."םלריוג ָאינוי עדוג יב

 עשינעילַאטיא עֶלַא יד טָאה סָאבעלַאב רעד ,ןעוועג זיא ףוס רעד

 טָאה סע ןוא ,ךָאװ א רעלָאד א טרעכעהעג סנירעסערּפ ןוא סנירעשיניפ

 "! ארוה, רעסיורג א ןעכָארבענפיױוא

 -נוה ַא ןופ גניטימ ּפַאש ַא רָאפ טמוק סע :ענעצס אזַא רעדָא
 עשרעגענ עגינייא ךיז ןעניפעג סע עכלעו ןעשיווצ ,ךאלדיימ טרעד

 וצ ךיז ןערעה סנירעקיירטס יד .ןעיורפ עצרַאװש ערעטלע ןוא ךַאלדיימ

 -םיד דייס טסיא יד ןופ טסילאיצָאס ןעגנוי ַא ןופ עדער רעשילגנע ןַא וצ
 רעכייר ַא ,סָאבעלַאב רעד ,ייטראּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןעטקירט

 ַא ףיוא טראוו ןוא םור רעטשרעדָאפ רעד ןיא טהעטש ,רערושטקעפונַאמ
 טהעג סע .ןעגנורעדָאפ יד ןענעוו םהיא טימ דייר ךיא ןוא טנעמלעטעס

 יז ןַא ,ריפס טגָאז ןוא עטרענענ ערעטלע ןַא ריס וצ  וצ
 ואו ,ךַאז עכילקערש ַא זיא ןָאיני ַא זַא ,טביונעג טצעי ןיב טָאה
 יד ןא ,יז טהעז ףוס םוצ .ןעטסיכרַאנַא רַאפ רעטייברא יד טכאמ ןעמ
 רימ טלהעצרעד יז .תוריכש ערעסערג ןענירק ןעלָאז ייז זַא טכַאמ ןאינוי
 ּפאש ןעזיד ןיא רהֶאי ענינייא ןיוש טייברא יז זַא ,גנורעדנואוורַאפ טימ
 ןָאטעגנָא טינ "ערהע, יד לָאמ ןייק ךָאנ רהיא טָאה סָאבעלַאב רעד ןוא
 -עגוצ רהיא וצ סָאב רעד ןיא טצעי ןוא ,ןעדיירוצסיוא רהיא וצ טרָאװ ַא
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 סָאװ ,יז טהעז טצעי .םהיא טימ ןעלטעס לָאז ןעמ ,ךיז טעב ןוא ןעגנַאג
 !ןאינוי רעד וצ ןעננאלאב רעמיא ןיוש טעוװו יז ! יא ןאינוי א

 א; 8 *

 סרעקיירטס יד .רעטרעטיברַאֿפ א רהעז ןעוועג ןיא קיירטס רעד

 טפראדעג ןעבָאה רימ .סלָאה 28 ןיא ןעלמאזראפ גָאט ןעדעי ךיז ןעגעלפ

 םענעי ןעריפ וצ ןעשנעמ ענעראפרע גונעג ןוא ,רענדער ךס ַא ןעבָאה

 ןופ -- ,ןעטַאנָאמ ריפ דלַאב טרעיודענ טָאה רעכלעוו ,קיירטס ןערעווש

 סע ןעו ,1910 ,ץרעמ ןעט12 םעד זיב ,1909 ,רעבמעווָאנ ןעט22 םעד

 ןעטפאשקרעוװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ גנולמַאזרַאפ רעד ייב זיא

 רעד טימ טלעטעסענ ןיוש ןעבָאה רעּפעש 400 זא ,ןעראוועג טעטכירַאב

 -רענא ,טײברַא ךָאװו א ןעדנוטש 82 גידנעבענכָאנ ,ןאינוי רעכאמ טסייוו

 .תוריכש ערעסערג ןוא ןאינוי רעד ןופ גנונעק

 רימ ןעוו ,קיירטס רעכאמ טסייוו סידייל םענעי ןופ טייצ רעד ןיא

 "סור ןופ רעהא ןעמוקעננָא זיא ,רענדער ךס א ןיא טניטיונעג ךיז ןעבָאה

 -איצַאס עננוי עניה יד ןופ עליפ ןעכלעוו ,קעד ַאלֹווװ .ב עסָאנעג דנַאל

 רענדער ןעטנעכייצענסיוא ןא סלא םייה רעד ןופ טנעקעג ךָאנ ןעבָאה ןעטסיל

 סלא דנַאלסור ןיא טנאקאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,קעדַאלוו ."דנוב, ןופ

 -ער עליפ יד טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש ךיילנ טָאה ?לַאסַאל רעגנוי, רעד

 ןוא סרעכאמ טסייוו עדנעקיירטס יד רַאפ ןעטלאהעגנ טָאה רע סאוו ,סעד

 ןעטייקכילנעזרעּפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןערָאװעג דלאב זיא רע

 טציא ןיא רע .אקירעמַא ןופ גנונעװַאב רעטייברַא רעשידיא רעד ןיא
 ."סטרעוורָאפ , רעקראי ןינ ןופ רעשזדענעמ-טּפיוה רעד

 לארענעג םענעי זיב טָאה עכלעוו ,ןאינוי סרעקיימ טסייוו סידייל יד |

 עשידיא עטנינייארַאפ יד טימ תונכש ןיא ארויב-ןאינוי א טַאהעג קיירטס

 ן'כָאנ ךיילג טָאה ,ןַאּפש עכילטע ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,ןעטפַאשקרעוװעג

 טָאה ןעמ ןעכלעוו ,לָאה ןָאטנילק ןופ שזַאטע ןעצנַאג א ןעננודענּפָא ניז

 יד .ןאינוי רעזיד ןופ טייקכילמעװקַאב רעד ראפ טסַאּפעגוצ לעיצעּפס

 -ָארטנַאק ןעלָאז עכלעוו ,עטמאעב נונענ טלעטשעגנָא ךיילג טָאה ןאינוי

 רעטנוא ןעטייברא לָאז ןעמ זא ,ןעטיהּפָא ןוא ,ןעקירבאפ 400 עלא ןעריל

 | .ןעננוגנידַאב ןאינוי

 ךיז טָאה ןאינוי סרעקריאו טנעמרַאנ סידייל ?אנָאשענרעטניא יד

 ןעכיג ןיא ןיב ךיא ןעוו ןוא סיפֶא ןעסיורג א ןיא ןעניוצענרעביא ךיילנ

 .א ןַאשזד רעטערקעס רימ טָאה ,ךוזַאב ַא טימ ןיהַא ןעמוקענ רעדיוו
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 סרעקריאו טנעמרַאג סידייל ?אנָאשענרעטניא יד זא ,טנָאזעג שטייד

 ,רעדילנטימ דנעזיוט ניצנאווצ ןוא ייווצ ןיוש טנָאמראפ ןאינוי

 -עג ןאינוי לאנָאשענרעטניא רעד ןופ סיִפֶא ןיא ךיא בָאה לָאמ םעד

 -עג ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,גרעבנעזָאר .א ,טנעדיזערּפ םעד ךיוא ןעּפָארט
 טָאה רע .1883 רחָאי םעד טייז ,גנונעווַאב-ןאינוי רעד ןיא טנאקאב ןעוו

 -ַאנרֶא וצ ןייּפמאק ןעסיורג א ןָא ייז ןעגננאפ טציא זא ,טלהעצרעד רימ
 ,קראי וינ ןופ רעכאמ קואלק טנעזיוט גיצפופ יד ןעריזינ

 -קעווא ן'ראפ ןעשנואווענוצ םהיא ךיא בָאה -- "! קילג טימ ןייז לָאז ,

 .ןהעג

 ,1910 רהֶאי ןיא סרעכַאמ טסייוו דנעזיוט ןעצכא יד ןופ גיז רעד

 -נוטש-סטייברא ערעצרוק ,ןעננורעסעברַאפ ןענואוועג ןַאד ןעבָאה עכלעוו

 -ייו רדאפ גנַאפנָא ןא זיולב ןעוועג זיא ,תוריכש ערעסעב ?עסיבא ןוא ןעד

 ,סרעכאמ טסייוו סידייל עזיד ןופ ןעפמאק ערעט |

 טלהעוורע ןאד ןיא ןאינוי רעכַאמ טסייוו רעד ןופ רעשזדענעמ סלא

 .ףארַאב םה רבא ןערָאװעג

 .1890 רהֶאי ןיא עניארקוא ןופ אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא ףָאראב

 רהאי ענינייא טימ .רעכַאמ טריוש א ןערָאװעג רע ןיא קראי וינ ןיא

 ,סעזולב ןעיורפ ענעדייז יד ייב רעכאמ-טסייוו ַא ןעראוועג רע זיא רעטעּפש

 ןוא גנוגעװַאב רעטייברא רעד טימ טריסערעטניא גידנעטש ךיז טָאה רע

 ןעטשרע םעד ןופ טעמכ ןאינוי רעכַאמ טסייוו רעד ןיא גיטעט ןעוועג זיא

 -ָאװעג טמיטשַאב ףָארַאב זיא 1918 רהאי ןיא .גנודנירג רהיא ןופ גָאט

 -ראג םידייל ?אנָאשענרעטניא רעד ןופ רערושזערט-רעטערקעס סלא ןער

 -לעװ ,ןַאמניז סירָאמ ןופ ץַאלּפ םעד ףיוא ,אקירעמא ווֶא סרעקריאוו טנעמ

 זיב טמַא ןעזיד טמענרַאפ ףָארַאב .טמַא םעד ןופ טרינגיזעד טָאה רעכ

 .גָאט וצ טנייה

 -ייז רעד ןופ טַאקָאװדא ןוא (רעבעג-הטאר) רעזייװדַא-לעגיל סלַא

 -ייש ז ד ןעראוועג טמיטשַאב ןיא ,ןאינוי רעכַאמ טסייוו סידייל רעכייר

 -אבמוא ןַא ןעװעגנ גנַאל ןערהאי ראפ ןיא רעכלעו ,ןיקנעּפ בָאק
 ךיוא יו ,ןאינוי סרעכאמ טסייו סידייל רעד ןופ רעזײנַאגרא רעטלָאצ
 .סנאינוי עשידיא ערעדנַא עליפ ןופ

 ןופ ןערעטלע ענייז טימ אקירעמא ןיא ןעמוקעגרעבירַא זיא ןיקנעּפ

 -ַאפ ןופ ןערהאי רע-90 יד ןופ גנַאּפנָא ןיא ,אניארקוא .,וװָאקרעצדַאלעב
 זיא רע תעב ?ענניא רעננוי ַא ךָאנ ןעװעג זיא רע .טרעדנוהראי ןעגיר
 ךאלעטייב-טנַאה ייב רעטייברא ןא ןעראוועג ךיילג זיא רע ןוא רעהַא ןעמוקעג
 דךיירט ןעזיד ייב ןערהאי עליפ טייברַאעג טָאה רע .(סגעב ןוא סעסריוּפ)
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 לענניא םלַא ךָאנ .הכאלמ-לעב ןעלענש א רַאפ ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה ןוא

 טינ זיא סע רענדער רעטונ ַא ךיוא ןוא טסילאיצַאס א ןעראוועג רע זיא

 טינ לָאז ןיקנעּפ בָאקיישזר ואוו ,אקירעמא ןיא ןָאינוי עשידיא ןייק ןעוועג

 ןעדייר ןיקנעּפ טנעלפ םעד ץוח א .גניטימ א ןערהיא ףיוא טדערענ ןעבָאה

 לָאמ עליפ זיא רע ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ראפ ןייּפמאק ןעדעי ןיא

 ענעדישרַאפ ראפ ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ טַאדִידנַאק רעד ןעווענ

 ,רעטמע

 -אס ןפיוא ןעראוועג טלהעוורע ןיקנעּפ עסָאנענ זיא 1917 -הֶאי ןיא |

 -רעטכיר ןעזיד טָאה רע .רעטכיר לאּפיסינוימ סלא טעקיט ןעשיטסילאיצ

 .טייצ רהאי 10 ןעמונראפ טמא

 יד ןוא 1910 ןיא רעכַאמקואלק יד ןופ קיירמטס רעסיורג רעד
 | .ןאינוי רעשידיא רעטסערג רעד ןופ גנודנירג

 סידייל יד ןופ קיירטס רעכיירנלַאפרע רעד טָאה ,טנָאזעג ןיוש יװ

 טנעמרַאנ סידייל לאנָאשענרעטניא רעד טומ ןעבעגענוצ רעכאמ טסייוו

 יד ןעריזינַאגרָא וצ ןייּפמאק ןעשינרענע ןַא ןעגנאפוצנָא ןאינוי סרעקריאוו

 .א) "ל?לאנָאשענרעטניא , יד .קראי וינ ןופ רעכאמ קואלק טנעזיוט גיצפופ

 -קואלק יד ,רעדילנטימ טנעזיוט 28 טָאהעג ןאד ןיוש טָאה (.י .וו ,ג .ל
 ,ךאווש רהעז ןעוועג זיא ,טריטסיזקע ןַאד טָאה סָאװ רעבָא ןאינוי רעכאמ

 ןעמונעג ךיילנ ךיז יז טָאה לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ףפליה רעד טימ ןוא

 ןיא סָאד .דיירט ןופ רעטייברא עלַא ןעריזינַאגרָא ןופ טייברא רעד וצ

 טריבורּפ רעהירפ ןיוש סע טָאה ןעמ .עבַאנּפיוא עגנירג ןייק טינ ןעוועג

 .גלָאפרע ןהֶא רעבָא ,לָאמ עליפ

 עסיורג עטשרע יד ןעו ,1890 רהָאי םעד טייז זא ,זיא תמא רעד

 ןיא ,רעדילנטימ דנעזיוט ןעביז טלהעצענ טָאה סאוו ,ןאינוי רעכַאמקואלק

 טנעקעג טינ ןאינוי יד רהאי 18 ןופ ךשמ א ןיא ןעמ טָאה ,ןעלאפוצ ריז

 -רֶא וצ טייצ וצ טייצ ןופ ןעננילעג זיולב טנעלפ סע  .ןעיובפיוא רעדיוו

 -יירטס וצ ןעמוקסיוא טנעלפ סע ואוו ,רעּפעש גילדנהעצ רָאּפ א ןעריזינַאג

 -רֶא רעדיוו ןוא סקיירטס רָאֹּפ א ןערָאלרַאפ ןעמ טָאה רעבָא דלַאב .ןעק

 .ןעטַאטלוזער ענירעיורט עבלעזיד טימ ,רעּפעש עיינ רָאּפ ַא טדיזינַאג

 ןיא דיירט סקואלק ןיא דנַאטשוצ רעד זיא ,1909 רהאי ןופ עדנע ןיא

 עניצנייא יד .רעטייברא יד רַאפ רעטכעלש ךילקערש ַא ןעוועג קראי וינ

 ןענייצ ןעמונעג ןַאד דארג ןעבָאה סאוו ,דיירט סקואלק ןופ סעיצאזינַאגרָא
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 א סלא ןעהילבפיוא ןעמענ ייז זא ,ןעכייצ ַא טסייה סָאד ,ןעבעל סאווטע

 -אב ןעמ טנעלפ סָאד ןוא ,סרָאטיײרעּפא סקואלק יד ןעוועג ןענייז ,ןאינוי

 -ָאה עכלעוו ,סרָאטיײרעּפא קואלק 1 לַאקָאל ןופ ןענניטימ יד ייב ןעקרעמ

 .טירטס ןָאטנילק 96 ןיא טלעמַאזרַאפ ךיז טלָאמעד ןעב

 ןיא דיירט סקואלק ןיא דנַאטשוצ רעד זיא 1909 רהֶאי ןופ עדנע ןיא

 ןעבָאה טזומענ טָאה רָאטיײרעּפא רעדעי ,רעכילקערש ַא ןעוועג קראי וינ

 -טימ טפראדעג רעטייברא רעד טָאה לָאמ טפָא ןוא .,ןישַאמ ענעגייא ןַא

 םקואלק ןופ ,ןישַאמ םייב ןעציז וצ ?עקנעב ַא ךיוא םייה ןייז ןופ ןעננערב

 -על ןייק ןעכאמ טנעקענ טינ ןַאד רעטייברא עטסהעמ יד ןעבָאה ןיילא
 -עט יד ןיא סרָאטינעשזד ןעוועג ךיוא ןענייז סרעכַאמ קואלק עליפ .,ןעב

 ןיא קירבאפ ןיא ןעטסנידרַאפ ענידענָאלק יד ןופ לייוו ,רעזייה-טנעמענ

 ,טנער ןעלהָאצ וצ ףיוא גונעג ןעוועג םינ

 -נואווצעג ןעוועג ןענייז סקואלק ייב סרעסערּפ ןוא סרעשיניפ לייט א

 -רא עצנאנ יד גידנעמענרעביא ,סרָאטקַארטנָאק "דייסניא , ןערעוו וצ ןעג

 רעדָא ץוט ןעצנַאג א ןעניטפעשַאב דנַאה רעייז ןופ ןוא ּפאש ןופ טייב

 עכילנעלק רהעז ןעמוקאב ןענעלפ עכלעו ,"םרעפלעהפיורַא, רהעמ

 -"ָאשקעס, א טשרעהענ רָאג טָאה סרעכאמ טריוקס יד ייב .תוריכש

 ןייא ןוא ,ןעלייט ןהעצ ןיא טלייטראפ ןעוועג ןיא ךיילק עדעי .םעטסיס

 -עטש וצ רעטייברא ענערַאפרענוא ןהעצ ןעצעזקעווא טנעלפ רָאטקארטנָאק

 -ענ טינ לָאמנייק ךיז ןעבָאה רעטייברא עזיד .טייברַא לעקיטש ַא ןעּפ
 ןעוועג ןענייז תוריכש ערעייז ,?עדיילק ַא ןעכַאמ וצ ןענרעלסיוא טנעק
 .ערעכילגעלק ךָאנ

 *םלאמאד יד ןעבָאה ,דיירט ןיא ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא טָא
 -נוה רֶאֹּפ א ייב ,ןאינוי רעכאמ קואלק רעד ןופ רעדילגטימ עגיטעט עניד
 -אמ קואלק דנעזיוט גיצפופ עלַא ןעדיזינַאנרַא ךיז ןעמונעג ,לָאצ ןיא טרעד
 ,ןַאלּפ א טייבראענסיוא טשרעוצ ןעבָאה ןאינוי רעד ןופ רעוט יד .רעכ
 -ָאק עניליוויירפ עזיד .רעּפעש עלא וצ סעטימָאק עניליוויירפ ןעקיש וצ
 -סננלמאזרַאפ ַא ןיא טכַאנרַאפ ןעדעי ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןענעלפ סעטימ
 -ַאיֿלָאּפ .ם ייז טנעלפ טרָאד ןופ ןוא טירטס רעט-4 רעד ףיוא ץַאלּפ
 רעפיר ןעטמהירַאב ןיא ןיא רעכלעוו ,ןַאמ ןאינוי רענימעט א ,ף ָא ק
 ןעקישרעדנַאנַאֿפ ,רערהיפ קיירטס יד ןופ רענייא ןעוועג ,1907 ןופ קיירטס
 -ןהעצ ןופ ןענַאטשַאב זיא עטימָאק עדעי .רעּפעש ענעדישַארפ יד וצ
 ןענעלפ סעטימָאק עזיד .ןעיורפ ןוא רענעמ ,רעטיײברַא-קואלק ןהעצפופ
 טָאה ןעמ ואוו ,גנידליב-ירָאטקעפ רעדנַא ןַא וצ ןהענ טכַאנרַאפ ןעדעי
 -רעטנורא ןענעלפ רעכאמ-קואלק יד יװ לענש ױזַא ןוא ,סקואלק טייבראעג
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 ױזַא ייז טימ ןוא ןעלננירמורַא ייז סעטימָאק יד ןענעלפ ּפאש ןופ ןעמוק

 םוצ עטימָאק רעד טיס ןהעג וצ ןעניליוונייא ןענעלפ ייז זיב ,ן'הנעט גנַאל

 עדָאטעמ עניזָאד יד .טייל-ןאינוי רַאפ טכאמעג ייז טָאה ןעמ ואוו ,גניטימ

 "?סעטימָאק, עזיד ןעבָאה געט רֶאּפ עטשרע יד .טייבראעג טונ רחעז טָאה

 טלָאװעג טכייל ױזַא טינ ןעבָאה רעכַאמקואלק יד ל?ייוו ,טייבראעג רעווש
 ןופ רעטײברַא יד .גנולמַאזרַאפ רעד וצ ,טירטס רעט-4 רעד ןיא ןהעג

 ןאינוי יד זא ,טסואורעד לענש רעבָא ךיז ןעבָאה רעּפעש קואלק עֶלַא

 ןעהייר ערהיא ןיא עמהַאנסױא ןהָא רעכאמ-קואלק עֶלַא ןעמענניירַא טהענ

 .רעטייברא יד וצ טריעלּפַא קרַאטש טָאה סָאד ןוא

 ןייק ןעקיש רהעמ טפרַאדעג טינ ןיוש ןאינוי יד טָאה רעטעּפש לעסיבַא

 ןעמוקעג ןילא ןיוש ןענייז רעכאמ קואלק יד .רעּפעש יד וצ סעטימָאק
 טייל-ןאינוי ןערעװ וצ טירטס רעט-4 רעד ןיא זיײװנעסַאמ גָאט ןעדעי
 -עג ןיא ןאינוי יד סָאװ סעלא  קיירטס לַארענעג םוצ ךיז ןעטיירנוצ ןוא

 וצ םוא סלָאה-סגנולמַאזרַאפ גונעג ןענניד ,זיא ןָאט וצ ןעננואווצענ ןעוו

 .ןאינוי רעד ןיא ןעביירשוצנייא ךיז רעטייברא יד טייהנענעלעג א ןעבענ

 ןוא ,רעכַאמ קואלק ןופ טרענַאלַאב ןייז ןאד טנעלפ טירטס עט-4 יד

 -קואלק לייט רעטסערג רעד ןֹוא ןעכָאװ ענינייא זיולב ןעמונעג טָאה סע

 .ןאינוי רעד ןופ רעדילנטימ ןעוועג ןיוש ןענייז רעכאמ

 ,לעטעלב עכילטנעכעוו ענעגייא ןַא ןעבענעגסורַא ןַאד טָאה ןאינוי יד

 -ראפ "טסָאּפ עיינג יד זיא ,קיירטס ן'כָאנ ,רעטעּפש .,"טסָאּפ עיינ , יד

 .גנוטייצ רעכילטנעכעוו רעסיורג ַא ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװ

 -יֵגַא ןאינוי רעכַאמ קואלק יד ןַאד טָאה ?טסָאּפ רעיינ, רעד ךרוד

 זיא ?טסָאּפ רעיינ; רעד ןיא .קיירטס לארענעג ןעדנעמוק } ראפ טריט

 ןוא ןאינוי רעד ןיא ןיױש ןענייז רעּפעש עכלעוו ןעראוועג טעטכירַאב

 .ןאינוי רעד ןיא ןעמוקעג טינ ךָאנ ןענייז רעטייברא יד רעּפעש עכלעוו ןופ

 ןיוש טָאה טַאנָאמ יַאמ ןופ עדנע זיב .רַאברעדנואוו טייבראעג טָאה סָאד

 דיירט ןופ רעטייברא לָאצ עטסערנ יד טאהעג ןאינוי רעכאמ קואלק יד

 .ןעהייר ערהיא ןיא

 ןיא ןעטלאהעגּפא לאנָאשענרעטניא יד טָאה ,1910 ,ינוי ןעט-10 םעד

 זיב טָאה יז סאוו עטסערג יד ןעוועג זיא עכלעוו ,ןָאשנעװנָאק א ןָאטסָאב

 .ןעטאנעלעד 120 ןעוועג דנעזעוונא ןענייז סע .טַאהעג ןאד

 -עד יד ןעשיווצ טשרעהעג טָאה םזאיזוטנע ןוא גנורעטסיינַאב סיורג

 ןופ קיירטס לארענעג רעד ןעראוועג טריסָאדניא זיא סע ןעוו ,ןעטאנעל

 "רע ןיא ןָאשנעװנָאק רעד ייב .ןאינוי רעכַאמקואלק רעקרָאי וינ רעד

 ןופ ןעדעי ןופ 9 וצ ,ןָאזרעּפ 42 ןופ עטימָאק-קיירטס ַא ןעראוועג טלהעוו
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 -כיוו יד .,ןעננורעדָאפ יד טייבראעגסיוא טָאה עטימָאק עזיד .סלאקָאל יד

 -עקרענא ,טייברא גָאט ַא ןעדנוטש 8 :ןעװענ ןענייז ןעטקנוּפ עטסניט

 -זיירּפ ןוא גניטקַארטנַאק-דייסניא ןופ גנופַאשּפָא יד ,ןָאינוי רעד ןופ גנונ

 םעד ןעמיטשַאב וצ עטימָאק רעד ןיא ,וו .זַא .א טייברא-קיטש ראפ סעטימָאק

 -נעזָאר .א ,שטייר .א ןהאשזד :ןעוװעג ןענייז קיירטס ןופ נָאט

 .ףָאקאילָאּפ .ס ןוא גרעב

 -קואלק ןופ גניטימ-סַאמ רעניזיר ַא ןעמוקעגרָאפ זיא יִנֹוי ןעט-28 םעד

 -עג ןעוועג זיא לָאה רעניזיר רעד .ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא רעכאמ
 ,קירוצ קעװַא ןענייז ןעשנעמ רחעמ ךָאנ ןוא רעכַאמ-קואלק טימ טקאּפ
 -ענ ןענייז רענדער יד ןעשיווצ .ןעמוקנײרַא טנעקעג טינ ןעבָאה ייז לייוו
 ,סרעּפמָאנ לעומעס ןוא ,"סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקאדער ,ןַאהַאק .בא ןעוו
 ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 -ּפִא ןא סלָאה עליפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש געט ענינייא ןיא

 ,טינ רעדָא קיירטס ןיא סױרַא לָאז ןעמ יצ ,רעכַאמ-קואלק יד ןופ גנומיטש

 ,קיירטס א ראפ ןערָאװעגנ ןעבעגענּפָא ןענייז ןעמיטש דנעזיוט ןהעצניינ

 .קיירטס א ןענעג טרעדנוה סקעז םורַא זיולב ןוא

 םעד ,גאטשרענַאד ןעראוועג טרחעלקרע זיא קיירטס לארענעג רעד

 ןוא ,טייצ ךָאו א ןעמונעג טָאה סע .גאטימכָאנ רעגייזא 2 ,ילוי ןעט"7

 רעטנורַא גָאט ןעדעי ןענייז רעּפעש טנעמרַאג סידייל יד ןופ רעטייברא

 ךיילג ןענייז עכלעוו ,רעכַאמ-טריוקס ןוא-קואלק יד רעסיוא .קיירטס ןיא

 עֶלַא רעּפעש יד ןעזָאלראפ ךיוא ןעבָאה ,רעטנורא עלַא גָאט ןעטשרע םעד
 -ייברַא עכלעוו ,רעדיינש-ןָאשיירעטלָא דנעזיוט ענינייא ,רעכַאמ-טואקנייר
 -נורא ןַאד ןענייז ןעצנאג ןיא .סרָאטס-טנעמטראּפעד עטסערג יד ןיא ןעט
 .רעטייברא רעדיילק-ןעיורפ דנעזיוט גיצעביז ַא ייב קיירטס ןיא רעט

 -ענפיוא ךיילג זיא ,קיירטס ןיא רעטנורַא ןענייז עלא יװ ,לענש ױזַא
 ,רעבַאמ-קואלק עזָאלסטייברא יד ןענעו עמעלבָארּפ ערעווש ַא ןעמואווש
 -ַאב ןעבָאה ןעלָאז ייז ןעכלעוו וצ ,ּפאש ןייק טַָאהעג טינ ןעבָאה סָאװ
 יד ןוא "םימותי יד, ןעבעגעג ןעמָאנ ַא רעטייברא עזיד טָאה ןעמ .טגנַאל
 ,ןָאט וצ סעּפע ייז רַאפ עטסעב סָאד טעיירטעג טָאה ןאינוי רעכַאמ-קואלק
 -יא רעדנעזיוט יד טימ טָאהעג ןאינוי יד טָאה עבאגפיוא ערעווש א רהעז
 גינייוו ןעבָאה עכלעוו ןוא דיירט ןיא טײברַאעג ןעבָאה עכלעוו ,רענעילַאט
 ןעועג ךיוא ןענייז רענעילַאטיא יד ייב .ןאינוו ַא ןענעװ טסואוועג
 -קואלק רעד ראפ "ןערישזַאסַאּפ ערעווש , ןעוועג ןענייז עכלעוו ,?םימותי,
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 -סיד עגידריווקרעמ יד ןערעדנואװַאב וצ ןעװעג זיא סע .ןאינוי רעכַאמ

 -ָאס יד ךיוא ןוא רעכאמ-קואלק יד ןעשיווצ טשרעהעג טָאה סאוו ;ןילּפיצ

 -רעביא .,רעכאמ-קואלק עשינעילַאטיא ןוא עשידיא יד ןעשיווצ טעטירַאדיק

 רעטײברַא יד ןופ טסייג רעכילרעדירב רעד טניײצענסױרַא ךיז טָאה טּפיוה

 .רעּפעש עדנעקיירטס יד ןעטעקיּפ םייב

 -עג לָאמא רימ ןענייז קיירטס רעכַאמ-קואלק םענעי ןופ טייצ ןיא

 -עי ןעמוקרָאפ טנעלפ סָאװ ,גניטימ-עטימאסק-קיירטס ַא ןופ םייהַא ןעגנאג

 "דָארב ןוא טירטס עט-27 ,לָאה אירָאטקיװ ןיא רעגייזא 12 ךָאנ טכַאנ עד

 טרָאד .טקירטסיד-סקואלק ןיא וינעווע עט-ס ףיוא ףױרַא ןענייז רימ  .ייוו

 רימ סאוו סעלַא .םלוע-תיב א ףיוא יו ,רעטסניפ ןוא ?יטש ןעוועג זיא

 וצ רימ ןעהעג טָא רעבָא .ןערעיומ עכיוה זיא ךיז םורא ןהעזעג ןעבָאה

 ,רעכַאמ-קואלק רָאֹּפ ַא טרָאד ןעפערט רימ ןוא גנידליב ַא וצ רעטנעהענ

 ןעלָאז סע ידכ גנירליב יד טעקיּפעג טכַאנ עצנַאג ַא טרָאד ןעבָאה עכלעוו

 רימ .סבעקס רָאּפ א ןיהַא ןעּפַאכנירַא ןענעק טינ טכַאנ ןעטימ ןיא ךיז

 ןעבָאה לארעביא ןוא רעטייווצ רעד וצ גנידליב ןייא ןופ ןעגנאגעג ןענייז

 רעד ןופ רענייא .סגנידליב יד ןעטעקיּפ רעטייברא-קואלק ןעפארטעג רימ

 עלַא ךיז ןעטייב סטעקיּפ יד זא ,טרהעלקרע זנוא טָאה עטימָאק קיירטס

 .טכַאנייב ייס ,גָאטיײב ייס ןעדנוטש יירד

 ןעבָאה ,"סרעקריאו טנעמלעטעס , יד ,סרעמרָאפער ענעדישרַאֿפ יד

 ןעבָאה ייז .טהורעג טינ ךיוא קיירטס רעכַאמ-קואלק םעד ןופ טייצ ןיא

 קואלק עכייר יד ץנערעפנָאק א ףױױא ןעגנעדבוצנעמאזוצ טכוזעג ךיילנ

 ופ "ןָאשיײאיסָאסַא, ןא ןיא טריזינַאנרָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנאקירבאפ

 ַא ןענעװ ןאינוי רעכאמ-קואלק רעד  טימ ןעלדנַאהראפ וצ ,םיטַאבעלַאב

 םָאה קיירטס ןופ ךָאו רעטירד רעד ףיוא .קיירטפ םעד ןופ טנעמלעטעס

 -רָאפער דייסיטסיא רעטנַאקַאב ַא ,ץ יוו ָא ק סָא ס י ר נ ע ה .רד

 -עפנָאק ַא וצ םידדצ עדייב ןעגנערבוצנעמאזוצ ןעטייברא ןעמונעג ,רעמ

 .ץנער

 "טסיא רעד ףיױא טנאקאב ןערהאי עליפ רַאפ ןזיא ץיװָאקסָאמ .רד

 -ַאגרָא-רעטייברא ןעפלעה וצ טיירג רעמיא זיא רע סאוו ,טימרעד דייס

 רע .קיירטס ַא ןופ טייצ ןיא ,סנאינוי רעטייברא לעיצעּפס ןוא סעיצאזינ

 ןיא טריסערעטניארַאפ טָאה ןוא ,ןָאטסָאב ןייק ןערהָאפענקעװַא ןַאד זיא

 סטייטס דעטיינוי ןופ רעטכיר ןעגיטצעי םעד קיירטס רעכאמ-קואלק םעד

 זיא רעכלעװ ,ס יע ד נא ר ב .ד סיאו? ,טרואק םירּפוס

 עדייב ןעגנערבוצנעמאזוצ ףליה ןייז טימ ידכ ,רעיאל ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ

 .טנעמלעטעס ַא וצ םידדצ
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 טנעפעעג ןאינוי יד טָאה קיירטס ןופ ךָאוו רעטייווצ רעד ףיוא ךיילג

 -ירבאפ קואלק טימ "סטנעמלעטעס , ראפ ָארויב א ?עטָאה אירָאטקיװ ןיא
 .ןעטנַאקירבַאפ עמירָא ,ערענעלק יד רָאנ רעבָא ןענייז ןעמוקעג ,ןעטנאק
 + -רעטנוא טלָאװעג טינ ךָאנ ךיז ןעבָאה ,ןעטנַאקירבַאפ עסיורג יד ,עבייר יד
 רעשילננע רעד ןיא ןעכילטנעפעראפ נָאט ןעדעי ןעגעלפ ייז ןוא ,ןעבעג
 ןעפורעגסיױורַא טש'רמולכ ןעבָאה קיירטס םעד זא ,סטנעמטייטס עסערּפ
 -:אקירבאפ יד .טיפענעב םענעגייא רעייז ראפ ?ןעטאנעלעד גניקָאװ,/ יד

 רעד ןענעג סנַאשקנַאשזדניא סטרואק יד ןופ ןערעדָאפ ןעמונעג ןעבָאה ןעט
 ייז ןעבָאה רעדיילק ןייק רעבָא ,ןענארקעג ךיוא ייז ןעבָאה ייז ןוא ,ןאינוי
 ,.ןעכאמ טנעקעג טינ סנָאשקנָאשזדניא יד טימ

 ריא מס ןעוועג זיא קיירטס םענעי ןופ רערהיפ-טּפיוה יד ןופ רענייא
 רעד ןופ רעיִאְל רעד ןעוועג ןָא רעמיא ןופ זיא רעכלעו ,ןָאדנַאל
 ,ןאינוי רעכאמ-קואלק

 זיא רע ןעוו ,אקירעמא ןייק דנאלסור ןופ ןעמוקעג זיא ןָאדנָאל ריאמ
 ןופ ןעוועג ָאד ןיוש זיא רעכלעוו ,רעטָאּפ ןייז .18 רהָאֹי א ןעוועג טלא
 .ןעטסילאיצַאס עשידיא עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ,רעהירפ

 ןייז ןעדנובראפ ךיילנ ןָאדנָאל ריאמ טָאה אקירעמא ןייק גידנעמוק
 רע ןוא גנונעוואב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ ןעבעל םעד טימ ןעבעל
 ןעטצעל םעד זיב ןענַאטשעג גנוגעוואב רעטייברא רעשידיא רעד טימ זיא
 -וקעגרָאפ ןענייז רהאי 80 עטצעל יד ןופ ףיולראפ ןיא .ןעבעל ןייז ןופ גָאט
 רעקראי ןינ רעניימענלא רעד ןופ ןעגייווצ עלא ןיא ןעגנורעדנע עניזיר ןעמ
 יד .גנורעקלעפַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ לעיצעּפס ןוא טפַאשלעזעג
 -וצסיורא ךיז ףמאק ןעטסרעווש םעד טַאהעג ןעבָאה ןעלַאטרַאװק עשידיא
 ןענייז ייז ןעכלעוו ןיא ,ּפמוז ןעלעירעטַאמ ןוא ןעגיטסייג םעד ןופ ןעבייה
 .עלָאר עדנעטייל ַא טליּפשעג ןָאדנַאל טָאה ףמַאק םעד ןיא .ןענעלעג לָאמַא
 סאוו טייהנעברָאדרַאפ ןוא טייקטליופוצ עשיטילָאּפ יד טפמעקאב טָאה רע
 טָאה רע .דייס טסיא רעקראי וינ רעד ףיוא טשרעהעג גנאל-ןערהָאי טָאה
 .טיונ ערעטיב יד ,טייקמירא עכילקערש יד טפמעקַאב

 עשידיא יד סאוו ץלַא ןיא קלח ןעסיורג א טָאהעג טָאה ןָאדנַאל ריאמ
 ןעפלָאהעג טָאה רע .טיובעגפיוא טָאה אקירעמא ןיא גנוגעװַאב רעטייברא
 -ראּפ עשיטסילאיצַאס יד ,נגניר רעטייברא םעד ,"סטרעוורָאפ , םעד ןעיוב
 .סנאינוי עשידיא ערעדנַא ךיוא ןוא ,ןאינוי רעכאמ קואלק יד ,ייט

 -ירוי רעד ןיולב זיא ןָאדנָאל ןא ןעסייהעג סע טָאה טלעוו רעד ראפ
 -עג רע זיא ן'תמא רעד ןיא ,ןאינוי רעכַאמקואלק רעד ןופ רעבעגטַאר רעשיד
 רע זיא קיירטס ןערעטיב םענעי ןיא .ןאינוי רעד ןופ רערהיפ רעד ןעוו
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 -קואלק דנעזיוט 60 יד ןופ רערהיפ רעשיטקַארּפ ןוא רעניטסיינ רעד ןעוועג

 ,טניליײטַאב םהיא ןיא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעכאמ

 ןיא עיצולאווער יד , סלא טנעכייצַאב טרעוו רעכלעוו ,קיירטס רענעי

 -לעטעס םעד טימ רעבָא ,ןעכָאװ 10 טרעיודענ טָאה ,"דיירט קואלק םעד

 -נאפעגנָא טשרע ןאינוי רעד ראֿפ טייברא ס'ןָארנָאל ריאמ ךיז טָאה טנעמ

 ךיז רעטייברא יד ראפ יא סעסָאב יד ראפ יא רעווש ןעוועג זיא סע .ןענ

 ןעועג זיא נָאט עלא ןעננוגנידַאב סטייברא עיינ יד וצ ןעניואווענוצוצ

 ןופ ןעטקנוּפ יד ןעמוקענכָאנ טינ סעסָאב יד ןענייז ָאד .?עבָארט עיינ

 זיא סע ןוא ,ןעמוקענכָאנ טינ רעטייברא יד ןענייז ָאד ןוא ךַאמּפָא

 -ָאמ עליפ ,עליפ רַאפ טזומענ טָאה רעכלעוו ,ןָאדנָאל ריאמ ןעוועג רעדיוו

 -נייא םוא ,םידדצ עדייב טימ ןעלענק ןוא ןעציז ,קיירטס םעד ךָאנ ןעטַאנ

 .עירטסודניא רעד ןיא ןעדירפ םעד ןעטלאהוצ

 טימ ןוא טייהנעבעגרעביא ליפ ױזַא טימ ןָאטעג רע טָאה סָאד ןוא
 .ןָאט ןעק טינ לַאנ ןייק טָאה סָאװ שנעמ א רָאנ יו ,טפאשביל ?יפיוזא

 רענאקירעמא ןופ דילנטימ ַא ןענימרעט יירד ןעועג זיא ןָאדנָאל ריאמ

 -סיוא רע זיא דייס טסיא רעד ףיוא רערחהיפ רעטײברַא ןא ןופ .סערגנָאק

 ןיא ןעסאמ-רעטייברא עניימענלא יד ןופ רענידייטרַאפ ַא וצ ןעסקאווענ

 ןוא סערננַאק ןיא רעפמעקרָאפ ןוא רענידייטראפ רעייז ,אקירעמא ץנאנ

 | .דנַאל ןעצנַאנ ןופ עמרָאפטַאלּפ רעטיירב רעד ףיוא

 ,?יבָאמָאטױא ןַא ןופ ןעראווענ ןערהַָאפענרעביא ןזיא ןָאדנָאל ריאמ

 .1926 ,ינוי ןעט-0 םעד ןעבראטשענ זיא ןוא
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 -וי רעכאמ-קואלק רעד ןופ רעטערטראפ ןופ ץנערעפנָאק עטשרע יד

 טנעדרָאעגנייא ןאד ןעבָאה ,ןעטנאקירבאפ סקואלק עכייר יד ןופ ןוא ןאינ

 ווא ןאינוי רעד ןופ ןָאדנָאל ריאמ --- ,םידדצ עדייב ןופ ןעטַאקָאװדא יד

 .ןעטנאקירבאפ יד ןופ ןעהָאק ירנעה סוילוושזד

 רערהיפ-טּפיוה עֶלַא ןעמוקענ ןענייז ץנערעפנַאק רעטשרע רענעי וצ = |

 זיא רעכלעוו ,ן'רענניזעלש טימ ןעמאזוצ ,ןאינוי רעכאמ קואלק רעד ןופ

 -ורבאפ סקואלק יד ןופ ."סטרעוװרָאפ, ןופ רעשזדענעמ רעד ןעוועג ןַאד

 -בָאנ רעבָא .דיירט ןופ םיטַאבעלַאב עטסערג יד ןעמוקעג ןענייז ןעטנאק

 .ד סיאול .גינייוו רהעז טלָאװעג םיטַאבעלַאב סקואלק יד ןעבָאה ןעבעג

 לעשנערעפערּפ , ןייז טניילעגרָאפ לָאמ ןעטשרע םוצ ןַאד טָאה סיעדנארב
 -עלַאב ַא וצ ןעו זא ,ןעטיידַאב טלָאזעג טָאה סָאד סָאװ ,"ּפאש ןאינוי

 -טינ ַא ןוא ןאמ ןאינוי ַא ,בַאשזד ַא ןעטעב רעטייברא ייווצ ןעמוק סָאב
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 רעד וצ ןאמ ןאינוי םעד ןעמענ רעהירפ סָאבעלַאב רעד לָאז ,ןַאמ ןאינוי

 ,טייברא

 ,ןעראוועג ןעלעפענ טינ סע זיא רעכאמ קואלק יד ןופ רעטערטראפ יד

 -ַאב יד .ןעמוקענסױרַא טינ רָאנ זיא ץנערעפנָאק רעטשרע רעד ןופ ןוא

 ייצילָאּפ יד ןוא סנָאשקנַאשזדניא ןעמונעגסיורא רעדיוו ןעבָאה םיטַאבעל

 .סטעקיּפ יד טריטסערַא ןוא ןענָאלשענ ,ןעבירטעג טָאה

 עשידיא עטנינייאראפ יד ןעבָאה קיירטס ןופ ךָאו רעטרעפ רעד ףיוא

 -ײברַא ן'טימ ןעמאזוצ ,ןָאשיײיאיסַאסא ?סטרעוורָאפ ,, יד ,ןעטפאשקרעוועג

 .קיירטס ןראפ עציטש ןעפאש וצ ץנערעפנַאק א ןעפורַאבנייא ,גניר רעט

 ,שטַאגלוב .ש ;רערושזערט סלא ןעראוועג טלהעוורע זיא רעגניזעלש .ב

 ןופ רעביירש רעד) ןייטשנייוו .ב ןוא ,ןאמרעשט סלא ,גניר רעטייברא ןופ

 -קעס סלא ,ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ,(ןעלייצ עזיד

 עציטש דלענ ראפ ףורפיוא ןא טכילטנעפעראפ טָאה עטימָאק עזיד .רעטער

 .דנַאל ןעצנַאג ןופ דלענ ןעמּוקנָא ןעמונעג טָאה סע ןוא

 ןעבעגענ ןעבָאה ,עכילטסירק יד ייס ,עשידיא יד ייס ,סנאינוי עלַא

 םעד טנעפעעג טָאה ןַײלא 'סטרעווראפ, רעד .דנאה רעטיירב ַא טימ

 ןעמ .רעלָאד דנעזיוט עכילטע ענהעש ןופ גארטייב ןעסיורג ַא טימ דנַאפ

 -נערב גניר רעטייברא יד ןופ .שזדאל ןעדעי ןיא דלענ טלעמאזעג טָאה

 לָאמטסנעד זיא גניר רעטייברא רעבלַאה א .,טדערענּפָא ןיוש זיא סעשט

 -טנעמענעט יד ןיא החמש רעדעי ףיוא רעכאמ-קואלק ןופ ןענַאטשַאב
 זיא סעלא ןוא ,קיירטס רעכַאמ-קואלק ן'ראפ טלעמאזעג ןעמ טָאה רעזייה

 ךרוד ןוא ןעטפַאשקרעװעג יד ךרוד ,"סטרעוװרָאפ, םעד ךרוד ןעננאגעג

 .גניר רעטייברא םעד

 ןעבָאה ייז .טחורעג טינ ךיוא ןעבָאה סרעכַאמ-הרשּפ עלַארעביל יד
 ייווצ ,םיטַאבעלַאב עשידיא ,רעטייברא עשידיא ,שטייטפס ; םולש טכוזעג
 טרעדנוה ןהעצפופ ןעגעג ןעקיירטס תושפנ-רעטייברא דנעזיוט םרעדנוה
 רעיא רעסיוא ןעניוצענוצ סענזיב-טנעמלעטעס יד וצ טָאה ןעמ .סעסָאב
 -רַאמ סיאול רעוט-?לכ ןעשידיא ןעטסואַאװב םעד ךיוא ן םיעדנַארב
 -בָאנ ןיוש סעסָאב-קואלק יד ןעבָאה ץנערעפנָאק ןעטייוצ םייב .לַאש
 48 טרעדָאפעג טָאה ןאינוי יד .טײברַא ךָאװ א ןעדנוטש 02 ןעבעגעג
 -עוו ןעטנאקירבאפ-קואלק יד זא ,ןעבענענוצ ןעבָאה רעוט-ללכ יד .העש
 טעוװ ןעמ ביוא ןוא רעּפעש יד ןיא סעטימָאקדזיירּפ ןענעקרענא ןיוש ןעל
 ןופ רעטערטראפ יד .ןערעוו טרירטיברַא סע לָאז ןענינייא ןענעק טינ ךיז
 -יירטס עלַא ראפ ןעניילוצרָאפ סע טגיליוועגנייא ןעבָאה סרעקיירטס יד
 -וצ ןענייז רעטייברא יד ביוא ,גנומיטשּפָא ןא וצ רעכאמ-קואלק עדנעק
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 ַא ןופ טקנוּפ םעיינ םעד ךיוא ןוא .ןעטקנוּפ עלא יד ןעמענוצנָא ןעדירפ

 .טכַארבעגניירַא טָאה סיעדנַארב רעיא ןכעלעוו ,ּפאש "לעשנערעּפערּפ,
 -רַאפ יד וצ רעקיירטס עלַא ןעפורעג ןעבָאה קיירטס ןופ רערהיפ יד

 .טנעמלעטעס ןעגעוו טכירַאב םעד ןעניילוצרָאפ ייז רַאפ םוא ןעננולמאז

 ואוו ,סלָאה עלַא ןיא .טסוניױא ןעט-2/ םעד ןעמוקענרָאפ זיא סָאד

 ןהעזענסיוא טָאה ,טלעמַאזרַאפ ךיז ןעבָאה רעכאמ-קואלק עדנעקיירטפ יד

 -יראיַאמ רעד ןופ טנעמלעטעס רעד זיא םרוטש טימ ןוא ,ירדנ-לכ וצ יו

 ןעגנולמַאזרַאפ עזיד יו ךיילנ .ןעראוועג ןעזיווענקירוצ רעכאמ-קואלק טעט

 טרישרַאמענקעװַא סרעקיירטס-קואלק עֶלַא ןעכָאה ,ןעסָאלשעג ךיז ןעבָאה

 זיב ,ןעפמעק וצ ןעסָאלשטנע ןענייז ייז זַא ,ןענייצ וצ "סטרעוורָאפ , םוצ

 ,ןעגנוגנידַאב-סטייברַא ערעסעב ןענירק ןעלעוו ייז

 -סיורא גָאט ןעטייווצ ן'פיוא ןַאד ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ-קואלק יד

 -קואלק רעד ןעטָאברַאפ טָאה סָאװ ,ןָאשקנָאשזדניא ןַא טרואק ןופ ןענָארקענ

 סָאד .סרעקיירטס עדנעדיילטיונ יד עציטש ןעלחהָאצ וצ ןאינוי רעכַאמ

 -רָאמ} רעד .ןעקערשוצנייא סרעקיירטס יד םוא ןעראוועגנ ןָאטענ זיא

 טעוװ ןָא טצעי ןופ זַא ,"ארטסקע  ןַא טזָאלענסיורא ךיילנ טָאה "סטרעוו

 ,סרעקיירטס יד וצ טיפענעב-קיירטס םעד ןעלהָאצסיױוא "סטרעוורָאפ , רעד
 סעסָאב-קוַאלק יד טימ ץנערעפנָאק עטירד ַא טכַארבעג טָאה סָאד

 -ללכ ייווצ יד ןופ ףליה רעד טימ זיא ץנערעפנַאק רעטירד רענעי ייב ןוא

 יד .ןעראוועג טלעטעסענ קיירטס רעד ?אשראמ ןוא סיעדנַארב רעוט

 ,סעטימָאקדזירּפ ,טייברַא ךָאװו א העש 80 ןעבענענכָאנ ןעבָאה סעסָאב

 םיבוט-םוי עכילצעזענ 10 ,םיכוסכס עֶלַא ןעטכילש וצ סעטימאק-סנעווירג

 וו .זא .ַא ,רהָאי ַא

 ַאזַא --- ??ָאקָאטָארּפ , רעטמהירַאב רעד ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא ןַאד |

 ןעטלאהטנע ךױא טָאה סאוו ,םידדצ עדייב ןעשיווצ טקַארטנָאק ןימ

 -ףישט ַא טימ ּפאש "לעשנערעפערּפ , םעד ןעגעוו טקנוּפ סע'סיעדנארב

 -רושטקעפונַאמ-קואלק רעד ןופ קריולק ףישט ַא ןוא ןאינוי רעד ןופ קריולק

 ןעשיווצ םיכוסכס עֶלַא ןעכיילנסיוא ןעלָאז עכלעוו ,ןָאשייאיסָאס8א סרע

 ןענעק טינ ךיז ןעלעוו ייז ביוא ןוא ,ןאינוי רעד ןוא טנַאקירבַאפ םעד

 .טכירעגסעדיש א רַאפ ןערעװ טכארבעגרָאפ ןינע רעד לָאז ,ןעגינייא |

 םעד ןופ רעדנעציזרַאפ רעד ןייז וצ ןעמונעגנָא ןַאד טָאה סיעדנַארב רעיִאְל

 | .טכירעג-סעדיש

 קיירטס רעכַאמ-קואלק רעסיורג רעד ןעראווענ טלעטעסעג ןַאד זיא ױזַא

 ,נָאטיײרּפ ןעװעג זיא סע .קראי ןינ ןיא רעטייברא דנעזיוט 60 יד ןופ

 ,1910 ,רעבמעטּפעס ןעט-9 םעד
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 -ידיא רעדעי ןיא דנעווֶא םענעי טשרעהעגנ טָאה סע סָאו ,החמש יד

 .ץענערג א ןהִא רָאנ ןעוועג זיא זיוה-רעטייברא רעש

 רעד ןופ גָאט-סטרובעג רע'תמא רעד ןעוועג ךילטנעגייא זיא סָאד

 ,רעטייברא דנעזיוט 80 ןופ טפאשרעדילנטימ ַא טימ ןאינוי -רעכאמ-קואלק

 ראפ רָאנ ,רעכַאמ-קואלק ראפ סניוועג א זיולב טינ ןעוועג זיא סניוועג רעד

 םעד ךָאנ ךיילנ .טייברא ןעכַאפ עלא ןופ רעטייברא עשידיא עגירעביא יד

 -סיוא ןעמונעג סדיירט עשידיא עלא ןיא ןעבָאה רעכאמ קואלק יד ןופ גיז

 יד זיא ןָא ןַאד ןופ ןוא .ןענער א ךָאנ ךאלמעווש יו סנאינוי ןעסקאוו

 -כעמ ןוא קרַאטש ןעראוועג אקירעמא ןיא גנוגעװַאב ןאינוי דיירט עשידיא
 .גיט

 רעוט עטנַאמרעד ןיוש יד רעסיוא ךיז ןעבָאה קיירטס םענעי ןיא
 ,ןא מ ג יז ס י ר ַא מ טנעכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ןאינוי רעד ןופ
 ךיוא יו ,עטימָאק-טעקיּפ רעד ןופ ןאמרעשט רעד ןעוועג זיא רעכלעוו
 .ַא .א יקסװָאדלָאנ .מ ,ץטעמ לָאס ,לעשטימ .בא ,ףלואוו סוילושזד

 .קיירטס ן'כָאנ ןערהָאי עטשרע יד

 רהאי ןיא קיירטס רעכאמ קואלק ןעסיורג ןופ טנעמלעטעס ן'כָאנ
 עכלעוו ,"לאנָאשענרעטניא , רעד ןופ סנאינוי עלאקָאל עלא ןיא טָאה 0
 ,(עסאק) ירושזערט א טימ "עמַאמ , עכייר ַא ןעראוועג ןאד ןיוש זיא
 ,טייקנינייא סיורג טשרעהעג

 ,ןעננאפעגנא ךיז טָאה רעכאמ קואלק יד ןופ קיירטס רעד רעדייא ךָאנ
 א עכלעוו ,ןאינוי סרעטַאק רעקראי וינ ,10 לאקָאל טָאה ,0 ,ילוי ןיא
 טומ .טכאמע םולש --- ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ןעסָאלשעגנסױא ןעוועג
 ןיא .רעטרַאשט רהיא ןעמוקאב קירוצ טָאה ןוא לאנָאשענרעטניא רעד
 -פאהעג ךיז סרעטאק יד ןעבָאה 1910 ןופ קיירטס לארענעג םעד ןופ טייצ
 ןעבָאה 10 לאקאל סרעטאק ןופ סרעבמעמ לָאצ עשביה ַא ןוא ,וַארב ןעט
 נידנעפלעה ,רעטמע עכילטרָאװטנַארַאפ ןעטלאהעג קיירטס ןופ טייצ ןיא
 .קיירטס ןופ גלָאפרע םעד ליפ טימרעד

 עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג זיא 10 לאקאל סרעטַאק סקואלק יד
 טאהעג ךָאנ ייז ןעבָאה וצרעד .קראי וינ ןיא רעדיילק ןעיורפ ןופ סנאיגוי
 סטיינ, ןעדרא רעטייברַא םעד ןופ רעדנירג רעד סאוו ,סוחי ןעסיורג ַא
 ןעמָאנ ן'טימ רעטַאק- רעדיילק ַא ַא ןעוועג זיא ןערהָאי 60 יד ןיא "רָאבייל ווָא
 ,סנעפעטס ַאירוי

 ךיז טָאה ןאינוי סרעקריאוו טנעמרַאג םידייל לאנשַאענרעטניא יד ןעוו
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 רעטַאק ייווצ ןעסָאלשעגנא רהיא ןָא ךיז ןעבָאה ,1900 ןיא טעדנירנעג

 זיא ייז ןופ לאקאל ןייא ."ןעטעהנַאמ , יד ןוא "םַאהטָאנ, יד : סלאקָאל
 -ַאְֹל עדייב יד ךיז ןעבָאה רעטעּפש רהאי עכילטע טימ .6 רעמונ ןעוועג

 ,10 רעמונ םעד ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,לאקָאל ןייא ןיא טגינייאראפ סלאק

 עלַא ןענייז 10 לאקאל ןאינוי סרעטַאק רעד ןופ רערהיפ עטשרע יד

 טמא םעד ןעמונראפ ןעבָאה ייז ןופ ענינייא .ןעטסירק ,רענאקירעמַא ןעוועגנ

 -סייו ןעוװעג ןענייז ערעדנַא ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ ןופ

 עֶלַא ייז ןענייז וויטאוורעסנָאק .לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ןעטנעדיזערּפ
 | .,ןעוועג

 ןיוש ןעבָאה סע ןעוו ,1910 ןופ קיירטס רעכאמ קואלק ןעסיורג ן'כָאנ

 -אס דָארנ ןוא רעטייברא עשידיא לָאצ עסיורנ א טגנַאלַאב 10 לאקאל ןיא

 ןעזיװַאב ןאינוי סרעטַאק רענאקירעמא רעד ןיא ךיז ןעבָאה ,ןעטסילאיצ

 -איצאס עניטעט ןעוועג ךיוא ןענייז עכלעוו ,ןעטנארנימיא עשידיא רערהיפ

 ,ןעטסיל

 -א ַא ,גר ע בנ עז ַָא ר ר ע מ ? ע ןעוועגנ זיא ייז ןופ רענייא

 רעד רהאי ענינייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןראננוא ןופ טנַארנימיא רעשיד

 ןוא "גנוטייצ סרעטַאק , יד ןופ ראטקאדער רעד ,10 לאקאל ןופ רערהיפ

 סרעקריאוו טנעמרַאג סידייל לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייװ

 רעכַאמ-קואלק רעד ןופ דראָאב טניאשזד ןופ טנעדיזערּפ ךיוא ןוא ןאינוי

 .ןאינוי

 ןופ דילנטימ א ןעוועג ךיוא 1917 רהאי ןיא זיא נרעבנעזָאר רעמלע

 .טעקיט ןעשיטסילאיצַאס ן'פיוא טלהעוורע ,ילבמעסא רעקראי וינ רעד

 10 לאקאל ןאינוי סרעטַאק רעד ןופ רעוט עוויטקַא עננוי יד ןעשיווצ

 ד י ו | י י ד ,10 לַאקָאל ןופ רעשזדענעמ רעניטצעי רעד ךיוא זיא

 .יק ס נגי ב ו ד

 ,זדָאֿל ןופ ,1911 רהֶאֹי ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא יקסניבוד

 רערענָאיצולַאװער ןייז ראפ זיא ןוא "דנוב, םוצ טגנַאלאב טָאה רע ואוו

 .ןעפָאלטנא זיא רע ןענאוו ןופ ,ריביס ןיא טקישראפ ןעוועג טייקגיטעט

 ךיילג זיא רע .רעטַאק-סקואלק א ןעראוועג רע זיא קראי ןינ ןיא ָאד

 -עּפמש רהֶאי רֶאֹּפ ַא טימ ןוא ,10 לאקאל ,ןאינוי ןייז ןיא גיטעט ןעראוועג

 ןופ טנעדיזערּפ-סייװ ןוא לַאקָאל ןופ רערהיפ רעד ןעראוועג רע זיא רעט

 .לענָאשענרעטניא רעד

 ןעטנאקירבאפ סקואלק יד טימ ןעדירפ ןופ ןעסילשּפָא ן'כָאנ ךיילג

 ַא טלהעוורע ,?לָאקָאטָארּפ; םעד טל ,ןאינווי רעכאמ קואלק יד טָאה

 ?"סטניעלּפמַאק , עלַא ןעלדנַאהרַאפ טפרַאדעג טָאה רעכלעוו ,קריולק ףישט
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 ףישט ַא טימ םיטַאבעלַאב ערעייז ןענענ רעטייברא יד ןופ (סענַאלק)

  ,ןָאשייאיסָאסא ןעטנאקירבַאפ סקואלק רעד ןופ קריולק

 -ַאֹּפ .ס טמיטשַאב קריולק ףישט ןעטשרע רהיא סלַא טָאה ןאינוי יד
 ךָאנ ןוא קיירטס ל?ארענעג ןיא ניטעט רהעז ןעוועג זיא רעכלעוו ןע'ףָאקאיל

 ,190/ ןופ קיירטפ רעכַאמ רעפיר ןיא ,רעהירפ

 לַאקָאל ןופ רעבמעמ א ,רעדיינש סקואלק א ןעוועג זיא הָאקאילַאּפ

 ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ,9

 עדייב יו םעדכָאנ ןעטייברא ןעננאפעננָא טָאה ?לָאקָאטָארּפ , רעד

 רעד ןופ דראָאב טניושזד יד : סרָאטײרטיברַא 8 טמיטשַאב ןעבָאה םידדצ

 ס י ר א מ רעטערטרַאפ רהיא סלא טמיטשַאב טָאה ןאינוי רעכַאמ קואלק

 סלֵַא טלהעוורע ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ קואלק יד .ן'ט יוו ק לי ה

 -יאײטרַאּפמוא רעד א ,ן טלָאה ןָאטלימע ה רעטערטרַאפ רעייז
 ןיא ,טנינייאעג ךיז ןעבָאה םידדצ עדייב עכלעוו ףיוא ,דילנטיס רעש

 .סיעדנארב .ד סיאו?ל ןעװעגנ

 -ערג ליפ א טַאהעג ?לָאקָאטָארּפ , רעד טָאה רהֶאי רָאּפ עטשרע יד

 רעד ןעו .,טלעטשענרָאפ גנַאפנָא ןופ ךיז טָאה ןעמ יוװ גלָאפרע ןערעס

 יד יא ,רערהיפ ןאינוי יד יא ןעבָאה ,ןעראוועג טכאמענ זיא טנעמלעטעס

 -עג "לָאקַאטָארּפ , םעד ןופ נינייוו רהעז ןעצראה ןיא ,סרערושטקעפונאמ

 -עג לָאז קיירטס רעד זא ,טלָאװעג רהעז ןאד ןעבָאה םידדצ עדייב ,ןעטלאה

 -עננייא "ךַאמּפֶא טרָאס םעיינ, םעד ףיוא ןענייז ייז ןוא ,ןערעוו םנידנע

 רָאנ ןעלָאז : טכארטעג רערהיפ-ןאינוי יד ןעבָאה רעבָא ןעצראה ןיא .ןעננאג

 ערעזנוא עלא ןיוש ןעלעוו רימ ןֹוא ,טריזינַאנרָא ןעביילב רעטייברא יד
 -ַאז : טנעכערעג ןעבָאה ,רעדיוו םיטַאבעלַאב יד .ןערהיפסיוא ןעגנורעדַאפ

 ןיוש ןעלעוו רימ ןוא רעּפעש יד ןיא ןהעגנ קירֹוצ רעטייברא יד רָאנ ןעל

 א ןערעװ טעװ "לָאקָאטַארּפ, רעד זא .ןעליוו רימ סאוו ,ןָאט ייז טימ

 עדייב יד ןעשיווצ ןעננוהיצַאב יד ןעמיטשַאב ךילקריוו טעוװו רע זַא ,טכַאמ
 טָאה סָאד -- ,ייז ראפ ץעזענ עטסכעה סָאד סלא ןעניד טעוװ ןוא םידדצ

 ,טקנעדעג טינ רענייק

 ?לָאקָאטָארּפ , םעד רעטנוא .ןהעשענ רעבָא זיא עטעטראוורענוא סָאד
 ,רהָאי עכילטע עטשרע יד ראפ םולשב טבעלענ םידדצ עדייב יד ןעבָאה
 עדנעזיױט ,ןעטייקניטסיוצ עדנעזיוט ןענייז "?לָאקָאטָארּפ , םעד רעטנוא
 ןעראוועג טלעטעסעג רעטייברא ןוא סרערושטקעפונַאמ ןעשיווצ םיכוסכס
 םעד רעטנוא .ןפוא ןעדנעלעטשנעדירפוצ רענינייוו רעדָא רחעמ ַא ףיוא
 רעכילשנעמ רערעסעב ,רעיינ רעד טלעקיוטנע ךיז טָאה ?לָאקָאטַארּפ
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 -שנעמ ןוא עגידנעטשנא ערענהעש ,עיינ יד ןוא רעטייברא יד ייב טסיינ

 .רעטײברַא יד ןוא םיטַאבעלַאב יד ןעשיווצ ןעננוהיצַאב ערעכיל

 יד ,"טסָאּפ עיינ, יד זיא טגידנעעג ךיז טָאה קיירטס רעד יוװ ךיילג |

 -נעכָאװ רעסיורג א ןיא ןעראוועג טלעדנַאװרַאפ ,ןאינוי רעד ןופ גנוטייצ

 -ַאב עלַא זיב ,טייצ רהֶאי טכא רעביא ןעגנַאגעגסױרַא זיא עכלעוו ,טַאלב

 -עג טגינייארַאפ ןענייז סלאקָאל ענעדישרַאפ יד ןופ ןעגנוטייצ ערעדנוז

 רהֶאֹי יירד עטשרע יד  ."טייקניטכערעג יד, ,גנוטייצ ןייא ןיא ןעראוו

 .ה רעהירפ ,ןעװעג "טסָאּפ רעיינ; רעד ןופ ןערָאטקַאדער יד ןענייז

 (ןיבצ) ןַאמפָאה .ב .רד ךָאנרעד ןוא ,(טוּפיליל) ר ַאמ ש ט ע ר ק

 "טסָאּפ רעיינ, רעד ןופ רָאטקַאדער רעד זיא 1019 זיב 4 ןופ ןוא

 | ב וש .ד ןעװענ

 6 א = *

 טייקכילגעמ א ןעמוקַאב ןאינוי יד טָאה ?לָאקָאטָארּפ , םעד רעטנוא

 -ָארּפ , ן'כרוד .ןעטפערק ערהיא ןעניטסעפַאב ןוא ןעריזינַאגרָא וצ רעסעב

 לָאצ רעטסערג רעד רעביא לָארטנָאק א ןעמוקַאב ןאינוי יד טָאה ?לָאקָאט

 ,עקרַאטש א .ןעיובפיוא טנָאקעג םורא ױזַא טָאה ןוא דיירט ןופ רעּפעש

 טלעטעסעג ליא קיירטס רעד יװ דלַאב רעבָא  ,עיצאזינַאגרַא עניטכעמ

 רעד ןיא טייהנעדירפוצנוא עסיורג ַא ןעקרעמ ןעמונעג ךיז טָאה ןעראוועג

 ןאינוי יד זא ,טעטראוורע ןעבָאה רעטייברא לייט רעסיורנ א .ןאינוי

 ,טגייצעגסיורא ךיז טָאה סע ןעוו ןוא ,תורצ עֶלַא ןופ ןעיירפַאב ייז לָאז

 -עג טשיוטנע ייז ןענייז ,ןָאט וצ דנַאטשמיא טינ סע ןיא ןאינוי- יד זא

 ןערָאװעג ןָא גנַאפנא ןופ ךיילג ןענייז ערעדנא .ןאינוי רעד ןיא ןערָאװ

 ןאיני רעד בילוצ ןענייז ייז סאוו ,ראפרעד ןאינוי רעד םיאנוש ערעטיב

 .ןעראוועג ?טמירָארַאפ ,

 -בָאס, דייסניא ךס א ןעוועג דיירט סקואלק ןיא ןענייז קיירטס ן'ראפ

 ַא טימ ןעטייברא ןענעלפ סאוו ,רעטייברא עניוזא .ה .ד ,"סרָאטקארטנַאק

 טינ ןעטייברא ןעגעלפ סרעפלעהסיורא יד .סרעפלעהסיורא טעס ןעצנאג

 -"דעה , ן'ראפ ,"רָאטקארטנָאק-בָאס , ן'ראפ ךָאנ ,סָאבעלַאב ן'ראפ טקעריד

 טריטַאולּפסקע ךילקערש ןענעלפ ןוא .וװו .זַא .א רעדיינש-"דעה , ,רעסערַּפ

 ענידסלאמאד יד ןיא טנעלפ רעסערּפ-דעה ַא ."סדעה , יד ןופ ןערעוו

 יד טא טָאה ןאינוי יד .ךאוו א רעלָאד 70-60 ןענידרַאפ "?ןעטייצ עטוג,

 וא םיסחוימ סיוא ןעראוועג ןענייז "סדעה , יד .טפאשענּפָא םעטסיס

 "רא עגירעביא יד יװ ליעקס ןעבלעז םעד ראפ ןעטייברא טזומענ ןעבָאה

 יָאה ןוא ןאינוי רעד םיאנוש םד ןעראוועג ךילריטַאנ ייז ןענייז ,רעטייב
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 ראפ טכאמעג ייז ןעבָאה סאוו, ,רערהיפ-ןאינֹוי יד ןעטלָאשעג רדסכ ןעב

 ךיז ןעבָאה סאוו ,רעטייברא עליפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע .?טיילעמירָא

 ןעבָאה גנאל ןערהַאי .סלוד-ןאינוי יד וצ ןעניואווענוצ טנעקעג טינ םתס

 ייז ןעמ טנניווצ ננולצולּפ ןוא גָאט ַא ןעדנוטש 1619 וצ טייבראעג ייז

 -עג ייז ןעבָאה ,רעהירפ .ןעדנוטש 9 יו רהעמ טינ ןעטייברא וצ רָאג

 א ןעכַאמ ןוא ןעדנוטש ערעננעל רעטייברא טנעקעגנ ייז ןעבָאה ,ט'נובשח

 -ענוצ טייהנענעלעג עזיד ןאינוי יד ייז ייב טָאה רעטציא ןוא ,דלעג ךס

 .ןעמונ

 ןיק טאהענ ביל טינ םתס טָאה סאוו ,ןעוועג ןיא עּפורנ עטירד א

 רעשיטָאּפסעד א ףיוא יו ןאינוי רעד ףיוא טקוקעג ןעבָאה ייז .ןאינוי

 וצ ,נעט עסיוועג ןעּפאטס וצ ,סויד ןעלהָאצ וצ ייז טנניווצ סאוו ,טכאמ

 .וו .זַא .א ,ןעדנוטש עסיוועג ןעטייברא

 ַא טלעטשעגנעמאזוצ ןעטנעמעלע עלא יד ןעבָאה םורא ןוא םורא

 -נענ ןעוועג ןָא גנַאפנָא ןופ ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ טנעזיוט רָאַּפ ענהעש

 ןעטיירּפשראפ וצ טכוזעג רדסכ ןעבָאה ןוא ןָאינוי רעד וצ טמיטשענ שירענ

 ,רעטייברא ענירעביא יד ןעשיווצ ןָאינוי רעד טימ טייהנעדירפוצנוא

 ןיא ןעמעלבָארּפ עיינ עליפ טלעקיוטנע ךיז ןעבָאה קיירטס ן'כָאנ

 טינ ןעמעלבָארּפ עֶלַא יד טָאה רעבָא "לָאקָאטָארּפ , רעד .דיירט-סקואלק
 -עסייר ןוא ןעננובייר ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה סע .ןערעפטנערַאפ טנעקעג

 ןוא ,ןָאשיײאיסָאסא סרערושטקעפונאמ רעד ןוא ןאינוי רעד ןעשיווצ ןעייד

 ןיא ףמַאק א ןעכַָארבענסױא "?לָאקָאטַארּפ, םעד בילוצ טָאה רעטעּפש

 ןיא שינערהעקרעביא רעצנַאג ַא וצ טרהיפענ טָאה סאוו ,אפוג ןאינוי רעד

 רָאנ ,ןאינוי רעכאמ-קואלק רעקראי וינ רעד ןיא ןוא לאנָאשענרעטניא רעד

 .רעטעּפש םעד ןענעוו

 ןיא ,דנַאלוװילק ןיא רעכאמ-קואלק יד ןופ קיײרטפ-לַארענעג רעד
 (*,1911 רהָאי

 עֶלַא ןיא ןוא דיירט-סקואלק ןיא ןעגנוננידאב-סטייברא עניטסניג יד
 -1910 ןערהאי יד ןיא ןעבָאה עכלעוו ,רעדיילק-ןעיורפ ןופ ןעכַאפ ערעדנַא

 ךיא בָאה 1011 ןופ קיירטס רעכאמ-קואלק רעדנאלווילק ןעגעוו ןעטקַאפ יד (*
 רעמייברא רעדיילק ןעוורפ רעד ןופ עטכישעג, ם'ןיוועל סואול .רד ןופ ןעמונעג
 .1994 רהָאי ןיא ןענישרע זיא עכלעוו ,/ןאונוו
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 "עק וצ טייקכילגעמ א ןעפאשעג ןעבָאה ,קראי וינ ןיא טריטסיזקזע 1

 - .דנַאל ןופ טדעטש ערעדנַא ךס ַא ןיא ךיוא דיירט םעד ןעריזינַאגרָא ןענ

 רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,גרעבנעזָאר .בא טָאה ,1911 ,לירּפַא ןיא

 -רעטניא יד טָאה ,ןָא 1910 ,ילוי ןופ זא ,טעטכיראב ,?לאנָאשענרעטניא,

 ןוא רעטייברא רעדיילקדןעיורפ ןופ סלאקָאל עיינ 40 טעדנירגנענ לאנאשענ

 -נעצנעלג א ןיא ךיז ןעניפעג לאנָאשענרעטניא רעד ןופ סלאקָאל עֶלַא זא

 "אב ןאד ןעבָאה לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רערהיפ יד .דנַאטשוצ ןעד

 סקואלק ןופ סרעטנעצ עסיורג עלא ןיא ןעריזינַאנרָא וצ עיציבמַא יד ןעמוק

 ..קראי וינ ןיא ןעראוועג ןעפאשעג זיא סאוו ,יד יוװ ,סנאינוי עכלעזא ךאפ

 רהָאי ןיא טָאה לאנָאשענרעטניא יד סאו ,ךַאמּפָא םעד ןיא ,רהעמ ךָאנ

 ןופ טנעמלעטעס םייב ןעטנאקירבאפ סקואלק יד טימ ןעפָאלשענ 0

 ןעיירט וצ טעטכילפרַאפ שילַארָאמ ןאינוי יד ךיז טָאה ,קיירטס ןעסיורג

 "רא עבלעז יד סרעטנעצ סטסייוו ןוא סקואלק ערעדנא- ןיא ןערהיפנייא

 קראי וינ ןיא ןעריטסיזקע ןעלעוו סאוו ,ןעננוגנידַאב-סטייב

 ןופ רעמוז ןיא זא ,טמיטשַאב רעבירעד טָאה לאנָאשענרעטניא יד

 -ַאמקואלק עלַא ןופ קיירטס לארענעג ַא ןערעוו ןעפורעג לָאז 1911 רהֶאי

 רעסיורג רעטרעפ רעד ןעוועג ןאד זיא דנַאלוװילק ,דנאלווילק ןיא רעכ

 רעד טגנַאלַאבנַא סאוו רעבָא .עירטסודניא-רעדיילק ןעיורפ רעד ןופ רעטנעצ

 - -נעצ רעסיורג רעטסקענ רעד ןעוועג דנאלווילק זיא סקואלק ןופ עיצקודָארּפ

 ןופ טעקרַאמ רעלַאנאיצַאנ א ןעוועג זיא דנאלווילק .קראי זינ ךָאנ רעט

 ןעמוק ןענעלפ טסעוװ רעד ןופ ןוא טואס רעד ןופ "סרעייב , עליפ ,סקואלק

 ,סקואלק ןעפיוק ןיהַא

 סקואלק דנעזיוט סקעז-ףניפ ַא ייב ןעוועג ןאד ןענייז דנאלווילק ןיא

 ראפרעד .סעמריפ סקואלק 29 ראפ טייבראעג ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא

 דנאלווילק ןיא ןעטנאקירבאפ קואלק לָאצ רעניילק רעד ןעשיווצ ןענייז |

 דנעזיוט א זיב 800 וצ טניטפעשאב ןעבָאה עכלעוו ,רעּפעש עכלעזא ןעוועג

 ןוא עשידיא ןעוועג ךיוא ןענייז דנאלווילק ןיא ,ּפאש ןייא ןיא רעטייברא

 רעטײברַא לָאצ עטסערג יד רעבָא .סרָאטקַארטנַאק סקואלק עשימעהָאב

 .רעּפעש-סקואלק "דייסניא , יד ןיא טײברַאעג ןַאד ןעבָאה

 דנאלווילק ןיא רעטייברא סקואֿפק יד ןופ ןעגנוננידַאב-סטייברא יד

 עננאל טייבראעג טָאה ןעמ .עטוג ןייק טינ ןעועג ןענייז 1911 רהאי ןיא

 ,גינייוו םנידרַאפ ןוא ןעדנוטש

 ויב 10 ןופ טנידראפ ןעבָאה סרעשיניפ ןוא סרעפערּפ ,סרעטַאק יד

 "עג ןעבָאה עכלעוו ,סרעדיינש-סקואלק יד .,סנעטסכעה ךָאו א רעלָאד 8

 רעלָאד 28 זיב 22 ןופ ןענידראפ ןאזיס-יזיב ןיא ןענעלפ ,קיטש ןופ טייברא
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 ץכרוד רעדיינש קואלק ַא ןופ תוריכש עכילטינשכרוד יד רעבָא ,ךאוו א
 יד .ךאו א ראלָאד 18 ןזיב 8 ןופ יװ רהעמ טינ ןעוועג ןענייז רהאי
 ,דיירט ןופ ?עטירד ַא טכאמעגסיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןענירעטייברא-ןעיורפ
 .ךאוו א רעלָאד 18 זיב 8 ןופ ןענידראפ ןענעלפ

 -ווילק ןיא קיירטס לארענעג ַא ןופ נלאפרע ןא ראפ ןעטכיזסיוא יד
 רעד ,ןעטנאקירבַאפ-קואלק רעדנעלווילק יד ןעוו .עטונ ןעוועג ןענייז דנאל
 ?ארענעג א טרעהרעד ןעבָאה ,ייז ןעשיווצ ןערענָאילימ ןעצוט רעבלַאה
 ןָאשיײאיסָאסַא, רעקרַאטש א ןיא טריזינַאגרַא ךיז ייז ןעבָאה ,קיירטס
 ,"ןעטנאקירבַאפ סקואלק רעדנאלווילק יד ןופ

 רעד ןופ דראָאב וויטוקעזקע ?לארענעג יד טָאה ,1911 ,?ירּפא ןיא
 -ָאפ יד ואוו ,דנאלווילק ןיא ןעגנוציז ערהיא ןעטלאהענּפָא לאנָאשענרעטניא
 עטמאעב יד טימ ןעמאזוצ ןענייז ןעטנאקירבַאפ-סקואלק יד וצ ןעגנורעד
 :ןעראוועג טייבראעגסיוא סלאקָאל רעכאמ-קואלק רעדנאלווילק יד ןופ
 -רַא יד ןא ,עדָאמ רעד ןופ גנופַאשּפָא יד ,טייברא ךָאװ ַא ןעדנוטש 0
 ןוא ?יוא ראפ ,ןענישַאמ-יינ יד רַאפ םיטַאבעלַאב יד ןעלָאצ ןעלָאז רעטייב
 יד ןיא סרָאטקארטנָאק "דייסניא , יד ןופ גנופַאשּפָא יד ,סיײלּפוס ערעדנַא
 טייבראעג לָאז תבש ,תוריכש ןופ גנורעכעה א ; ןעקירבאפ קואלק עסיורג
 עכילצעזענ יירפ ןעבָאה ןעלָאז רעטייברא יד ,גָאט ןעבלַאה ַא ןיולב ןערעוו

 ףיוא סעטימָאק-זיירּפ עכילטפַאשניימעג ןופ גנולחעוורע יד ןוא םיבוט םוי |
 ,טייברא-קיטש ראפ ןעזיירּפ יד ןעמיטשַאב וצ/

 עניזָאד יד טקישוצ לאנשַאענרעטניא יד םָאה ,1911 ,ינוי ןעטפ םעד
 ;ָאט ןעטייווצ ן'פיוא .דנאלווילק ןופ ןעטנאקירבַאפ עלא וצ ןעננורעדַאפ
 ונופמאזראפנעסַאמ ַא ןעמוקעגרָאפ ירָאמרא ס'יערג רעדנאלווילק ןיא זיא
 ,1911 ,ינוי ןעט-6 םעד ,ךָאװטימ ןוא ,רעכאמ קואלק דנעזיוט ףניפ ןופ
 קיירטס לארענעג א ןיא רעטנורא רעכַאמ ןעטסייוו ןוא-קואלק עלא ןענייז
 | .ןעננורעדאפ עזיד ראפ

 ןעועג רעּפעש קואלק עלא ןענייז קיירטס ןופ געט ןחעצ עטשרע יד
 טימ טריזיטאפמיס טָאה םלוע רעדנאלווילק רעסיורג רעד ןוא ןעסָאלשעג
 ץשידיא ןעוועג ןענייז סרעקיירטס יד ןופ טייחרעמ יד .סרעקיירטס יד
 ,רעטייברא

 -עג ךיילג ןעבָאה לאנָאשענרעטניא רעד ןופ סנאינוי רעקראי ןינ יד
 רעד ףיוא ןיוש ןוא דנאלווילק ןייק עציטש-דלענ ןעמוס עסיורג םקיש
 זיב 6 ןופ טיפענעב-קיירטס טלָאצעג ןעמ טָאה קיירטס ןופ ךאוו רעטייווצ
 ךאוו א רעלָאד 4 זיב 9 ןופ ןוא רענעמ עטַארייהראפ וצ ךאוו א רעלָאד 7
 ןעיורפ ןוא רענעמ עטַארייהרַאפנוא וצ
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 ןענעוואב וצ טכוזענ טָאה ןָאשיירטיברא ווא דראָאב טייטס ָאייהָא יד

 רעבָא ,ןאינוי רעד טימ ךיילנסיוא ןא וצ ןעמוק וצ ןעטנאקירבַאפ-קואלק יד

 ןעבָאה ייז .טרָא ןופ טרהירענג טינ ךיז ןעבָאה םיטַאבעלַאב עכייר יד

 -ענרעטניא יד ןעפראוועגפיורא ייז ףיוא ןעבָאה קיירטס םעד זא ,ןעירשעג

 .ןעטנאקירבאפ-קואלק רעקראי וינ יד טימ ןעמאזוצ ל?לאנָאש

 גנאפנָא ןיא ןעבָאה ,לָאצ ןיא גיצכעז א ייב ,סרָאטקארטנַאק-קואלק יד

 ייז ןעבָאה רעטעּפש ןעכאוו 2 טימ רעבָא ,רעטייברא יד טימ טקיירטסענ

 -קארטנַאק-קואלק רעדעי זא ,ןעסָאלשַאב ןוא גנולמַאזרַאפ א ןעטלאהענּפָא

 -נָאק יד ןעבָאה םעד ןופ טַָאטלוזער סלא .?יװו רע סאוו ןָאט ןעק רָאט

 -ענ ןעמ טָאה קראי ןינ ןופ .רעּפעש ערעייז טנעפעענפיוא סרָאטקארט

 ןעבָאה עכלעוו ,רעכַאמ-קואלק ,סרעכערב-קיירטס לָאצ עשביה ַא טכארב

 -עג ייז טָאה ןעמ רָאנ ,דיירט םייב טייבראעג טינ גנאל ןערהאי ןיוש

 ןערעוו ךייר דנאלווילק ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז זא ,תוריכש עכלעזא טלָאצ

 -ווילק ןֹופ רעטייברא-סקואלק עדנעקיירטס 8,000 יד ןופ גנונעכער | םיוא

 ,דנאל

 טעקיּפ רעד ןיא טָאה ןעמ ןעוו ןעמוקענ זיא עיצאסנעס עטסערג יד

 יד טצעהעג טָאה רעכלעוו ,ןאיּפש ַא טקעדנע ןאינוי רעד ןופ עטימָאק

 קיירטס םעד ןעבָאה ןעכאז עלא יד .,ןעטַאטדלאוועג ןהענאב וצ סעקיירטס

 .טכאוושענּפא רעכַאמ-קואלק רעדנאלווילק יד ןופ

 רעד טסָאקענּפָא טָאה רע .ןעכאוו 20 טרעיודעגנ טָאה קיירטס רעד

 -יוט טרעדנוה יירד ַא ןאינוי סרעקריאוו טנעמרַאג סידייל ?אנַאשענרעטניא

 ןעבענעגסיוא ןעבָאה ןעטנאקירבאפ סקואלק רעדנעלווילק יד ,רעלָאד דנעז

 .קיירטס םעד ןעכערב וצ םוא רעלָאד ןָאילימ א רעביא

 -ָאשענרעטניא יד טָאה ,1911 ,רעבָאטקָא ןעט-15 ןוא ןעט-14 םעד

 זיא סע ואוװ ,ןָאשנעװנָאק לעשעּפס א קראי וינ ןיא ןעטלאהענּפא לאנ

 יד .,דנאלוילק ןיא קיירטס םעד ןעבענוצפיוא ןעראוועג ןעסָאלשַאב

 ןעביז .רעטייברא יד ןעגענ ןענואוועג ןעבָאה םיטַאבעלַאב רעדנעלווילק

 טָאה לאנָאשענרעטניא יד ןיב טרעיודעג ןָא ןאד ןופ טָאה ננאל רהאי

 .רעכאמ קואלק רעדנעלווילק יד ןעריזינַאגרָא לָאמ א ךָאנ טנעקעג

 רעכאמ קואלק עכאווש א טריטסיזקע 1911 ןיא טָאה אנאקיש ןיא

 רהָאי םענעי רעטייברא קואלק עניטראד יד ןעבָאה ךָאנ וצרעד .,ןאינוי

 ,עמריפ-קואלק רע'ַָאנאקיש רעטסערנ רעד ןענעג קיירטס א ןעריולראפ

 ןופ ןוא ןעטַאנָאמ 6 טרעיודעג טָאה עכלעוו ,"ינַאּפמָאק ןוא רעמלַאּפ ,

 .ןעטילעג ליפ רהעז ןעבָאה רעכאמ-קואלק 600 ןעכלעוו
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 ,רעייפ-"לעגנעיירט , רעד

 קילנמוא רעסיורג רעד ןעּפָארטעג טָאה ,1911 ,ץרעמ ןעט-29 םעד
 | .קרָאי וינ ןיא קירבַאּפ טסייוו-טריוש לעגנעיירט רעד ןיא

 "פעננעיירט , רעד ןופ רעטייברא עלא ןעוו ,טכַאנרַאפ תבש א ןיא
 -צולּפ טָאה ,טייברא רעד ןופ ןהענ םייהא טפראדעג דלַאב ןיוש ןעבָאה
 ,רעדניק רעטײברַא עננוי 14/ ןוא רעייפ א ןעכָארבעגסױא ןעטרָאד גנול
 ,טיוט ףיוא ןעראוועג טנערברַאפ ןענייז ,ךאלדיימ סנעטסיימ

 -ענ ןעבָאה ייז .עקטסַאּפ רעייפ א ןיא יװ ןעמוקעגמוא ןענייז יז
 -סיורא טנעקענ טינ רעבָא ןעבָאה ייז ,סנעבעל ערעייז ןעוועטאר וצ טכוז
 ןעטרָאד ןענייז ןערעיוט ןוא ןעריט עלַא לייוו ,רעייפ ןופ ךיז ןעועטַאר
 .טרַאּפשראפ ייז רַאפ ןעוועג

 .רָאלּפ ןעט-9 ם'נופ רעטסנעפ יד ןופ ןענייז תונברק יד ןופ עליפ
 רעד ךיור ןופ גינייוועניא ןענייז ייז ןופ עליפ ,טדיױט םוצ ןעגנורּפשענ
 .ןעראוועג טנערברַאפ ליוק ףיוא ןוא ןעראוועג םקיטש

 ךאלדיימ רעטייברא רעגילדנהעצ ןענייז ,תונברק 147 יד רעסיוא
 ,קילנמוא םענעי ןיא ןעראוועג םעדנואווראפ ןוא טנערבוצ טייל עגנוי ןוא
 -ַאק ןעבילבראפ ?הָאצ עסיורג ַא ןענייז תונברק ענעבילבראפ-ןעבעל יד ןופ
 .ןעבעל ןעצנאג רעייז ףיוא עקנַארק ןוא סעקיל

 ,יירשעג א ןעראוועג זיא ,קילגמוא "פעגנעיירט , ןעסיורג םעד ךָאנ
 .ןעלָאחרעדיװ טינ ךיז ןעלָאז ןעקילנמוא עכלעזַא זא ,ןהעז זומ ןעמ זא
 -עפס א טלהעוורע ןַאד טָאה טייטס קראי וינ ןופ רושטיילסישזדעל יד
 יד ךיוא יו ןעגנוגנידַאב עראטינַאס יד ןעכוזרעטנוא וצ עיסימָאק עלעיצ
 א ןופ טייצ ןיא ,רעּפעש יד ןיא סנעבעל-רעטייברא יד ןופ טייהרעכיז
 ,רעייפ

 ןעפורעג טָאה יז ,טשרָאפעגסיוא ךילדנירג סעֶלַא טָאה עיסימָאק עזיד
 ןופ טּפױה רעגידלסָאמאד רעד ןעוועג זיא סע עבלעוו ןעשיווצ ,תודע עליפ
 עכלעזַא זַא ,טרהעלקרע לוטש-תודע ן'פיוא טָאה רע ,טיילרעייפ יד
 רעדעי ןיא טעמכ ןעפערט ןענעק ןברוח "פעננעיירט , רעד יו ןעקילגמוא
 .רעייפ א ןעכערבסיוא רָאנ לֶאז סע ואוו ,קירבַאפ

 -םננוטער-רעייפ ןייק ןעוועג טינ ןענייז ןעקירבַאפ עטסרעמ יד ןיא
 ןענייז סע .תורּפכ ףיוא ייז ןעניוט ןאראפ אי ןענייז ייז ואוו ןוא ,ּפערט
 טרהעלקרע תודע רעד טָאה -- ,רעּפעש יד ןופ ןעגנַאנסיורא גונעג ָאטינ
 ןיא פערט יד .טלעטשרַאפ ןוא טרַאּפשרַאפ ןענייז ןעגנאגסיורא עליפ
 רעּפעש יד .עלָאמש ןוא עטהערדעג ,ענרעצליה ןענייז סירָאטקעפ עליפ
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 ,רעייפ ַא ןופ ןָא לענש ךיז ןעּפַאכ סאוו ,ןעלקיטרַא טימ טקַאּפעגנָא ןענייז

 יד ןופ סעטַאמש טימ נרעב ןוא ךאלשייק ,סנעטסַאק ענרעצליה ,ליוא יו

 "עש יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןייֵלַא רעטייברא יד .סערַאװ ענעטינשענ
 ןוא ןעגנַאנסױרַא יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ןעסיוו וצ ןָא טינ ןעביוה ,רעּפ

 ךָאנ ןעננערב ןעק עכלעוו ,עקינַאּפ ַא ןערעוו רעייפ ַא ייב זומ םעד בילוצ

 | ,ןעקילנמוא עכלעזא

 ןענייז טייטס קראי וינ ןיא זא ,טרהעלקרע רעטייוו טָאה תודע רעד

 ןוא ןעטנאקירבאפ יד ןעגניווצ ןעלָאז סָאװ ,ןעצעזעג עכלעזא ָאטינ רָאנ

 ןענרָאזאב ןעלָאז ייז זא סעדייבעג-קירבאפ יד ןופ רעמיטנענייא יד ךיוא

 -יוש עכלעזא ןעטיהרַאפ ןעלָאז סאוו ןעלטימ עכלעזַא טימ ןעקירבאפ יד

 .ןעקילנמוא עכילרעד

 ןופ עיצאדנעמָאקער רעד ףיוא זיא ןעננוכוזרעטנוא רהאי ייווצ ךָאנ

 -ראפ סאוו ,ץעזעג א ןעראוועג ןעמונעגנָא עיסימַאק-סגנוכוזרעטנוא רענעי

 טינ ךיז ןעלָאז ןעקילומוא עניזא ןא ,סָאס רעסיוועג א ןיא טיה

 :סערעדנַא רעטנוא טלהעמַאב ץעזעג רעזיד ,ןעלָאהרעדױװ ןענָאק

 ,קָאטש ייווצ יו רעכעה טמענראפ עכלעוו ,עדייבענ-קירבאפ רעדעי ןיא זא,

 -עננייא לָאז ,רעטייברא 28 יו רהעמ טניטפעשאב ןערעוו סע ואוו ןוא

 לָאמ ןייא סנעטסנינייו םא (עקווָאריטשומ) ?ירד-רעייפ ַא ןערעוו טרהיפ

 -עװ טנערעלענסיוא ןעלָאז ּפאש ןעדעי ןופ רעטייברא יד ואוו ,טַאנָאמ ַא

 וצ יוזא יו ןוא רעייפ ַא ןופ לַאפ ןיא ןערהיפוצפיוא ךיז יוזא יו ןער

 ."טייחרעכיז רענעמַאקלָאפ ןיא ןוא שינעלייא ןהָא ּפאש רעייז ןעזָאלראפ

 ןעט-1 םעד טפארק ןיא ןעטארטענניירא זיא ץעזעג רעטייברא רעזיד

 7 .1915 ,רעבָאטקָא

 -עד רעייפ ןופ ָארויב ארטסקע ןא טרילבַאטע ךיוא טָאה ץעזעג רעד

 -ניא עזיד  ."ָארויב ןָאשנעװערּפ רעייפ יד, ךיז טפור עכלעוו ,טנעמטראּפ

 -ענ רעיינ רעד זא ןעסאּפוצפיוא םוא ןעראוועג ןעפַאשַאב זיא עיצוטיטס

 ,רעייפ א ןופ ?אפ ןיא רעטיײברַא ּפאש ןופ סנעבעל יד ןעטיהראפ וצ ץעז

 ןעלָאז סעדייבעג:קירבַאפ עלַא ןיא זא ;ןערעװ טיהענּפָא ךילטקניּפ לָאז

 -לעוו ךרוד ,סּפייקסע-רעייפ עניטכיר ןוא ּפערט ,ןעריט ענעפא גונעג ןייז

 .רעייפ ַא ןופ םייצ ןיא סױרַא ?ענש ןענעק ןעלָאז רעטייברא יד עכ

 ראפ ףמאק םעד ןעמונעגפיוא ןאד ןעבָאה סנאינוי רעקראי ןוינ עכַא

 ,טייטס ןיא ןעצעזענ-רעטייברא עיינ

 -רעטייברא עניטכיוו עיינ ןעראוועג ןעמונעגנָא ןענייז 1912 רהאי ןיא

 -ייא ןעדעי ףָארטש ערעווש א טיג סאוו ,ץעזענ א ייז ןעשיווצ .ןעצעזענ

 ץעזעג ַא ךיוא .ןעצעזעג-רעטייברא יד ןענלָאפסױא טינ טעוו סאוו ,םענ
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 ,רעטייברא יד ןופ ןעננוגנידַאב-סנעבעל יד ןופ גנושרָאפסיוא ןַא ןענעוו

 -עק ןעֶלָאז ייז ידכ ,ןענירק ןעלָאז רעטייברַא יד טלַאהעג א רַאפ סאוו ןוא

 זיא ץעזעג רעניטכיו א .ןעבעל ןערעסעב ,ןערעטנוזעג א ןערהיפ ןענ

 ןעפיוק ןעפראד טינ ןעלאז רעטייברא יד זא ,ןעראוועגנ ןעמונעננָא ךיוא

 זיב .ּפאש ןיא ןעצונַאב ייז עכלעוו ,ןענישַאמ יד ראפ ןעלהָאצּפָא רעדָא

 ןעיירד ןיא ןעניובעג רעטייברא עשידיא ןהעז ןענעק ץלא ןעמ טנעלפ ןאד

 סאוו ,ןישַאמ רעדנַא ןא רעדא ןישַאמ-יינ א ןעלסקא ערעייז ףיוא ןענַארט

 -ענ ןעראוועג ןעמונעגנָא ןענייז סע .טייברא רעייז ראפ ןעוועג גיטיונ זיא

 -באפ עניטכיל ,עסיורג ןעבָאה וצ ןעטנאקירבאפ יד ןעגניווצ סאוו ,ןעצעז

 יד ןוא רָאלפ רעד ,טנעוו יד זא ,ךיוא יו ,ןערעמיצ-סטייברא ןוא ןעקיר

 א ;ןערעװ טניניירעג ןוא ןעשַאװעג נָאט ןעדעי ןעלָאז ןערעמיצ טעלַאוט

 עלַא ראפ לָאמ ןייא ףוס א ןעכַאמ וצ טליצעג ןעוועג זיא סאוו ,ץעזענ

 .רעזייה טנעמענעט יד ןיא סעקּפַאש עקישטניילק יד וצ לָאמ

 גָאט ַא לָאמ ייוצ ןא ץעזעג ַא ןעראוועג ןעמונעגנָא ךיוא זיא סע

 טינ לָאז סע ידכ ,רָאלּפ ןופ ?לאפּפא-חרוחס יד ןערעוװ ןעמונעגוצ ןעלָאז
 א רעדייא זא ,ץעזעג ַא ךיוא ; ביוטש ןייק ןוא ןערעייפ ןייק ןייז ךילגעמ

 -ראפ רעהירפ רע זומ ,טייברא רעד וצ ןעזָאלענוצ טרעוװו רעטייברא רעגנוי

 ןעלַָאז סע זא ,ץעזעג א ךיוא ,רָאטקָאד ַא ןופ ןערעוו טכוזרעטנוא גיטכיז

 ןעסע ןענעק ןעלאז ייז ואוו ,רעטייברא ראפ ןערעמיצ-סע ערעדנוזַאב ןייז

 .רעּפעש יד ןיא רעסאוו עטלַאק ןוא עסייה ןעניפעג ךיז לָאז סע ןוא

 טריוקס ,קואלק רעד ןיא לָארטנָאק ירַאטינַאס ןופ דראָאב טניושזד רעד

 -ענ טריזינַאנרַא זיא רעכלעוו ,עירטסודניא טסייוו ןוא סערד רעד ןיא ןוא

 -יטשַאב יד טיול ,ןעטנאקירבאפ-קואלק יד ןופ ןוא ןאינוי רעד ןֹופ ןעראוו

 -ענ ןעלָאז רעּפעש עלא ןַא ,טסַאּפעגפיױא טָאה ,"לָאקָאטָארּפ , ןופ ןעננומ

 .רעייפ א ןענענ רעכיז ןוא שירַאטינַאס ןערעוו ןעטלַאה

 רעייפ ?ל?עננעיירט , םעד ןופ תונברק 14/ יד ןופ לֶאצ עטסערגנ יד

 רעד ףיוא ,גניר רעטייברא ןופ דלעפ ן'פיוא ןעראוועג טנידרעַאב ןענייז

 40 א טמענרַאֿפ סאוו ,הבצמ עסיורג ןייא .ירעטעמעס ?ןָאייז-טנואמ,
 -רעטייברא ענעי ןופ רבק ן'פיוא ןעראויעג טלעטשענקעווא ןיא ,םופ
 יד ןופ ןעמענ יד טצירקענסיוא ןענייז ןייטש ןעסייוו ן'פיוא .תונברק
 ,םיפרשנ עלַא

 עהייר א ןעבָאה רעייפ "לעגנעיירט , םעד ךָאנ םורַא טַאנָאמ א ןיא

 = -יבראפ יד ןעציטש וצ דנָאפ ַא טלעמַאזעג סעיצאזינַאגרָא רעטײברַא
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 -רַאפ יד ךיוא יו ,קילנמוא םענעי ןופ עטלעּפירקרַאפ ןוא עקנַארק ענעב

 -עג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ענעמוקעגמוא יד ןופ םיבורק עטסטנעהָאנ ענעבילב

 .עציטש רעלעיצנַאניפ ןיא טניטיונ

 םערד ןוא טסייוו םידַײל רעקרָאי וינ רעד ןיא "לָאקָאטָארּפ , רעד

 .1913 רהָאי ןופ ןאינוי רעכַאמ

 ןאינוי רעכאמ סערד ןוא טסייוו סידייל יד טָאה 1919 רהאי ןופ עדנע

 םוא ,קיירטס-לארענעג םעיינ א וצ טיירגעג ךיז ,28 לאקָאל ,קראי וינ ןופ

 ןיא ןיוש זיא טייצ רענעי וצ .ןעגנוננידַאב-סטייברא ערעסעב ןעגירק וצ

 -עגטימ טָאה עדָאמ יד לייוו ,סרעכאמ-סערד לָאצ עסיורג א ןעוועג דיירט

 טימ טְסייוו א טָאטשנא ,סעסערד עצנַאג ןעגָארט ןעלאז ןעיורפ זא ,טכַארב

 .רעדנוזאב טריוקס א

 ןעבָאה קראי וינ ןופ ןעטנאקירבאפ טסייוו ןוא סערד 80 עטסערג יד

 -פעשאב ןעבָאה ייז ."ןָאשיײאיסָאסַא, ןא ןיא טריזינַאנרָא טלָאמעד ךיז

 .ןענירעטייברא ןוא רעטייברא טסייוו ןוא סערד דנעזיוט ןהעצ א ייב טניט

 ייב טגיטפעשאב ןעוועג ןאד ןענייז דיירט טסייוו ןוא סערד ןעצנאג ןיא

 רעּפעש ךס ַא טרילָארטנַאק ךיוא טָאה ןאינוי יד .רעטייברא 40,000 א

 .םיטַאבעלַאב טנעדנעּפעדניא יד ןופ

 סערד רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד ןעבָאה ,1915 ,ראונאי ןעט11 םעד

 רעד טימ ץנערעפנָאק ַא טַאחעג ,28 לאקאל ,ןאינוי םרעכאמ טסייוו ןוא

 םידדצ עדייב ואוו ,ןעטנאקירבאפ טסייוו ןוא סערד יד ןופ ןָאשייאיסַאסא

 -ַאב ןעבָאה רעטיײברַא יד .טנעמלעטעס ַא ףיױא טגינייאעג ךיז ןעבָאה

 ןוא רעּפעש יד ןיא ןעגנורעסעבראפ ערעדנַא ןוא ןעזיידּפ ערעסעב ןעמוק

 םעד וצ ךילנהע ,"לָאקָאטָארּפ, ןימ אזא ןעראוועג ןעסָאלשעג זיא סע

 ןופ ןעראוועג ןעפורעג זיא קיירטס א רעבָא .?לָאקָאטָארּפ , רעכאמ-קואלק

 ןענעק לָאז ןעמ ידכ ,ךאפ ןעצנאנ ןיא רעכאמ טסייוו ןוא סערד עלַא

 .רעּפעש "טנעדנעּפעדניא, יד ןופ ךיוא רעטייברא עלא ןעמענרעטנורא

 סערד עלא וצ טקישעגסיורא ןאינוי יד טָאה ,1915 ,ראונאי ןעט-15 םעד

 "יו .ב ןופ ןעבירשעגרעטנוא ,רַאלוקריצ ןעטיור ַא רעטייברא טסייוו ןוא

 יד ןעוועג טלָאמעד ןענייז עכלעוו ,גרעבנעזָאר .ע ןוא ףָארַאב .א ,ןיקשַאט

 יד .קיירטס לארענעג א ראפ ףור ַא טימ ,ןאינוי רעד ןופ עטמאעב-טּפיוה

 ןופ ףור םעד טגלָאפעג טָאה דיירט ןופ רעטייברא טעטיראיאמ עגיזיר

 .קיירטס ןיא רעטנורא זיא ןוא ןאינוי רעד
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 יַאסַא; יד ןופ סרעקיירטס יד ךיז ןעבָאה רעטעּפש געט יירד טימ

 וצ טרהעקעגמוא ךיירניז ,ךאמּפָא ןענידרעהירפ ַא טיול ,רעּפעש "ןָאשייאיס

 רעכאמ סערד יד זיב טייצ ןעכאוו ייווצ ןעמונעג טָאה סע ..טייברא רעד

 -טסייו ןוא סערד טנעדנעּפעדניא עֶלַא טימ טלעטעסענּפָא טָאה ןאינוי

 ,גיז ןעלופ א ןאד טאהעגנ טָאה ןאינוי יד ןוא ןעטנאקירבַאפ

 םערדיזיױה ןוא ָאנָאמיק ,סרעּפַאר יד ןופ סקיירטס לארענעג יד
 .1915 רהָאי ןיא רעטיײברַא סדוג טייחוו יד ןוא רעטײברַא

 ַא טרעלקרע לאנַאשענרעטניא יד טָאה ,1918 ,ראונַאי ןעט8 םעד
 ןענייז עבכלעוו ,רעטייברא סערד זיוה ןוא אנָאמיק ,סרעּפַאר ןופ קיירטס
 .ךאלדיימ עננוי ןופ סנעטסרעמ ןענַאטשַאב

 עכילטע ןופ קיירטס ַא ןעכָארבעגסױא טָאה גָאט ןעטייווצ ן'םיוא
 -עג ןעבָאה סאוו ,ןעיורפ עלַא טעמכ ,רעטייברא "סדוג טייהוו , דנעזיוט
 .שעוורעטנוא ןעיורפ עסייוו יד ייב רעּפעש יד ןיא טײברַא

 -ייז עכלעוו ,עלַא יד טנעכעררַאפ ןערעוו רעטײברַא סדוג-טייוו סלַא
 ןוא רעדיילקרעטנוא ,שעוורעטנוא-ןעיורפ ןעכַאמ םייב טניטפעשַאב ןענ

 יד סאוו ,רַאפרעד ןעפורעג סע ןעמ טָאה סדוג-טייוו .סרעװָאק-טעסרָאק
 ענעטאק עסייוו ןופ סנעטסרעמ ןערעװ טכַאמענ ןענעלפ רעדיילק ןעטרָאס
 | .הרוחס

 םעד ןֹופ ןעקירבַאפ יד ןיא רעטײברַא לָאצ יד זיא 1912 רהָאי ןיא
 רעטייברא עליפ ןעבָאה םעד ץוח א .דנעזיוט ןעצרעפ ַא ייב ןעוועג ךַאפ
 ,רעּפעש גניטקַארטנָאק ןיא טייבראעג ךָאנ |

 -סרעמ ןענַאטשַאב ןענייז ןעקירבַאפ-דייסניא יד ןופ רעטייברא יד
 -סטייברַא ערעייז .ןעיורפ עטריזינַאקירעמַא רעדא רענאקירעמא ןופ סנעט
 ערעסעב ניסעמסינטלעהראפ ןעוועג ןענייז ןעטסנידרַאפ ןוא ןעגנוגנידַאב
 סענטסרעמ טייבראעג ןעבָאה סע ואוו ,רעּפעש גניטקַארטנַאק יד ןיא יו
 עשיוװַאלס ןוא עשיריס ,עשידיא ,עשינעילַאטיא ענעמוקעגרעבירַאדגנַאל-טינ
 .טלַא רהאי 10 ןוא 14 ןעשיווצ רעדניק עגנוי ןוא ןעיורפ

 -יז רעפעש-נניטקַארטנָאק עניילק יד ןיא ןעגנוגנידַאב-סטייברא יד
 ,עטלַא ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה רעּפעש יד .עכילרעדיוש תמא ןעוועג ןענ
 -ווטש-סטייברא עטמיטשאב-טסעפ ןייק .סעדייבעג עניצומש ,ענעזָאלעגּפָא
 רעגנַאפנָא ןא .עכילגעלק ןעוועג ןענייז תוריכש יד .ןעוועג םינ ןענייז ןעד
 -יורג ןייק יו ױזַא ןוא .ךָאו א רעלָאד יירד-ייווצ רַאפ ןעטייברא טגעלפ
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 -ָאפעג טינ טיײברַא טרָאס םעד וצ ךיז טָאה סינטנעק רעדָא גנורהאפרע עס
 .סרענרעל טימ ןעמוקסיוא טוג ץנַאג טנעקעג םיטַאבעלַאב יד ןעבָאה ,טרעד
 רעטייברא ענערהַאפרע יד ןופ תוריכש יד זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה סָאד

 .ענירעדינ רהעז ןייז ךיוא ןעלאז דיירט ןיא

 -דייסניא יד ןופ רעטיײברַא סדוג-טייוו יד ןעבָאה ןעקילנ עסיורג ןייק

 -רא עכילגעלק יד טימ ךיילנראפ ןיא ,תמא .טַאהעג טינ ךיוא רעּפעש
 ,רעּפעש גניטקַארטנָאק יד ןיא טשרעהעג ןעבָאה סאוו ,ןעגנוננידַאב-סטייב

 -ענ טינ דיירט ןיא זיא ןאינוי ןייק .רעסעב ליפ ןעוועג ענַאל רעייז זיא

 -רא יד .טלאוועג ןעבָאה ייז סאוו ןָאטעג ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד ןעוו

 ןענייז תוריכש יד ןוא ,ןעדנוטש 00 זיב 88 ןופ ןעוועג זיא ךָאוװ-סטייב

 .ןיילק ןעוועג

 ןאינוי סרעקריאוו סדונ-טייוו יד ןעראוועג טריזינַאנרֶא זיא 1909 ןיא

 .?לאנָאשענרעטניא , רעד ןופ 69 לַאקָאל

 ן'טימ ןעבענעגפא ןאינוי יד ךיז טָאה רהֶאֹי בלַאה א ןוא יירד םורַא

 -יירנוצ ןוא ךיז ןעניטסעפַאב טימ ,דיירט ןופ רעטייברא יד ןעריזינַאנרָא
 1913 רֶהָאי ןופ גנַאפנָא ןיא .םיטַאבעלַאב יד טימ ףמַאק א וצ ךיז ןעט
 .ךיירט ןיא קיירטס רעניײמענלַא רעטשרע רעד ןעראוועג ןעפורעגסױרַא זיא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטייברא סדונ-טייהוו יד ןופ ףמאק רעד

 -עגכדוד זיא-סע-ןעוו ןעבָאה רעטייברא סָאװ ,סקיירטס עטסרַאברעדנואוו
 רעדניק עגנוי ןוא ןעיורפ עטרעטַאמענפיוא ,ענערהאפרענוא יד .טכַאמ
 -רעדנואוו אזא ,טומ אזא ןעזיוועגסיורא ןעבָאה רעּפעש סדוג-טייהוו יד ןופ
 -סיורַא ךיז וצ ןעבָאה ייז זא ,ןייזטסואווַאב ןוא טײקנעטלַאהעגסױא ערַאב
 -ייברא יד ןיא רָאנ טינ ,עיטַאּפמיס ןוא טקעּפסער ןעטסערג םעד ןעפורעג

 -ייז םיטַאבעלַאב יד .םוקילבוּפ םעניימעגלַא םייב ךיוא רָאנ ,ןעזיירק-רעט
 טלָאװעג טינ ןפוא םושב ןעבָאה ייז .טרַאּפשעגנייא ךילקערש ןעוועג ןענ

 .ןאינוי יד ןענעקרענא

 רעבלעזרעד ןיא ןעגנאנעגנָא ןיא קיירטס רעטייברא סדונ-טייהוו רעד

 רעטייברא-רעדיינש דנעזיוט טרעדנוה יד טקיירטסעג ןעבָאה סע ןעוו ,טייצ

 ןעבָאה ךָאד .רעכאמסערד רעדנעזיױט עליפ יד ןוא רעדיילק רענעמ ןופ

 םעד ןופ ןעיורפ עדנעקיירטס יד טציטשענ ליפ סנאינוי-דיירט עשידיא יד

 .ךַאפ סדוג-טייהוו

 םרעקיירטס עזיד ןעפלעה וצ רעוט ךס א טרעדָאפעג ךיז ןעבָאה סע



 391 אקירעמַא ןיא טנָאינוי עשודוא

 אל לאנָאשענרעטניא עלא ןופ סרעבמעמ ךס ַא ןוא ףמאק םעד ןעגנַאּפנָא

 עזיד ןיא ניטעט רעייז ןעראוועג עקאט ןענייז ,ןעיורפ סנעטסיימ ,סלאק

 /רעטעּפש) ןהָאק .מ אאינַאפ :ןעװעג ןענייז ייז ןעשיווצ ,סקיירטס
 -ניא רעד ןופ רָאטקעריד לאנָאשייקוידע ךיוא ןוא ןיטנעדיזערּפ-סייוװ ַא

 -ןינ ןילואּפ ,ןאמלינ ןילואּפ ,רעינַאּפס .ב ,רענזואּפ יסָאג ;(?אנָאשענרעט

 ,ןאמרעקוצ סנערָאלפ ,וואסאנ אניל ,41 לאקאל ןופ ןאמרעב ןילואּפ ,ןַאמ

 ,28 לאקאל ןופ ,אריפאש הרש ,02 ?אקָאל ןופ ,ףָאנ ירעמ ,ץישפיל ילַאמ

 ,ערעדנַא ןוא

 רעד ןעווענ ןענייז קיירטס רעטייברא סדונ-טייהוו םעד ןופ רערהיפ יד

 .טייצ עשביח ַא טָאה רעכלעו ,ר א ש .ם ,62 לאקָאל ןופ רעשזדענעמ
 -יינש ןזואר ,גנונעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןיא ןעמונעג לייטנא
 ןיטנעדיזערּפ עניטציא יד ,דיירט םייב ןירעשיניפןעּפַאק א ,ןַאמרע ד

 ירא ןעפלעה וצ עיצאזינַאגרָא ןא) ?"גיל ןאינוי דיירט סנעמואוו , רעד ןופ
 ןָאטעג 1909 רהֲאי ןיא טָאה עכלעוו ,ןענירעטיײברַא-ןעיורפ ןעריזיגַאג

 -ַאמ טסייוו סידייל ןעסיורג ןעטשרע םעד ןעניוועג ןעפלעה וצ ליפ רהעז
 -- לאנאשענרעטניא רעד ןופ סרעזינַאנרָא יירד יד ןוא ,(קיירטס רעכ

 טסילַאיצַאס ןוא טסינאינוי-דיירט רענטעט א ,ןייטשלע ל?לואש

 -ומ .בא ;דנאלננע ןיא גנונעװַאב רעטײברַא רעשידיא רעד ןופ ךָאנ

 -רעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייו א ןעועג ןאד זיא רעכלעו ,לעשט

 .רעטייברַא טנעמלעטעס א ,םונרַאֹב דורטריונ ןוא ,לאנָאשענ

 -ערעטניא ךיז ןעבָאה ןענירעטייבראדןעיורפ ןופ סקיירטס עזיד טימ
 ױזַא .טפַאשלעזעג רערעכעה רעד ןופ ןעשנעמ עטנענימָארּפ עליפ טריס
 ץַאלּפ-סננולמאזראפ ַא ןעכוזַאב ןעמוקעג ,1918 ,ראונאי ןעט22 םעד זיא
 - א ע ט טנעדיזערּפ-סקע רעכַאמ רעּפאר ןֹוא אנָאמיק עדנעקיירטס יד ןופ
 עשידיא יד רַאפ עדער א ןעטלַאהענ טָאה רע .טלעוווזור רָאד
 עשידרפס-שידיא יד ראפ ןוא ,דנַאלסור ןופ סעקטנַארנימיא יד ,ךַאלדיימ
 -ראעגנ ןַאד ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,אניטסעלַאּפ ןוא עקינאלַאס ןופ ךאלדיימ
 .ךַאפ ןעזיד ייב טייב

 -ראפ ןאד טָאה ,ןאמסערגנָאק רעשיטסילאיצאס רעד ,רעגרעב רָאטקיװ
 ןערעו טכאמעג לאז גנוכוזרעטנוא ןַא זא ,סערגנַאק ןיא ליב ַא טניילעג
 -עברָאטשראפ רעד ןוא ,דנַאל ןופ עירטסודניא רעדיילק רעצנַאנ רעד ןיא
 ןיא ןעגנערבוצניירא ?יב אזַא ןעכָארּפשראפ טָאה טעלַאפַאק רָאטַאנעס רענ
 ,טַאנעס

 ךױא זיא רָאנייג ראיעמ-יטיס רעקראי וינ רעגידסלָאמאד רעד
 ןוא רעּפאר יד ןופ ךאלדיימ עדנעקיירטס יד ֹוצ ךוזַאב א ףיוא ןעמוקעג
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 -פעשאב ֹוצ םיטַאבעלַאב יד ןעטָאבראפ ןאד טָאה רע .רעּפעש ָאנָאמיק

 -יירטס יד ןענָאלש ןענעלפ עכלעוו ,"סדראנ, ,"עקרַאטש , עטאווירּפ ןעגיט

 .ןייל-טעקיּפ רעד ףיוא ךאלדיימ עדנעק

 -טסיא רעד ןופ לעיצעּפס ,קראי וינ ןופ ןעיורפ עשיטסילאיצַאס יד
 וצ ןעטייצלָאמ עיירפ ןעבענעג ןוא ןעכיק עיירפ טנעפעעג ןעבָאה ,ךייס

 -ָאה ךאלדיימ שזדעלאק .ךאלדיימ ןוא ןעיורפ רעטייברא עדנעקיירטס עלא

 .רעּפעש קיירטס יד ןעטעקיּפ ןעפלָאהעג ןעב

 רעּפַאר, ןוא "סרעקריאוו סדוגטייהוו יד ןופ ,סקיירטס עדייב יד

 סניועג ַא טימ ןעראוועג טלעטעסעג ןאד ןענייז ,"רעכאמ ָאנָאמיק ןוא

 ןימ א ןעוועג ךיוא זיא טקארטנָאק רעד .ךאלדיימ רעטייברא יד ראפ

 ןופ ןוא "סרעקריאוו סדונ-טייהוו, יד ןופ קיירטס םעד זיב .?לָאקָאטָארּפ ,

 ןופ תוריכש טימ ןעגנַאפנא ךאלדיימ יד ןעגעלפ "סרעכאמ אנָאמיק , יד

 תוריכש עטסנעלק יד ןענייז ?לָאקָאטָארּפ , םעד טיול .ךאוו א רעלָאד יירד

 וצ ּפאש ןיא ןעמוקניירא לָאמ ןעטשרע םוצ טגעלפ סאוו ,ל?עדיימ ַא ןופ

 טָאטשנא ,ךאוו א רעלָאד סקעז סלא ןעראוועג טמיטשַאב טייברא רעד

 .ךָאוסטייברא עגידנוטש-פ0 יד ןעראוועג טרהיפעננייא זיא סע ,רעלָאד יירד

 ןערָאט ראי 16 ראפ רעדניק זא ,טקנוּפ א ןעראוועג ןעמונעגנָא זיא סע

 םיבוט-םוי עלאנעל .טייברא רעד וצ ּפאש ןיא ןערעוו ןעמונעגניירא טינ

 | .יירפ גָאט ןעבלַאה א תבש ןוא טלָאצַאב טימ טייברא רעד ןופ יירפ

 -ריאוו טנעמראג סידייל לאנָאשענרעטניא יד טָאה רהאי ןעבלעז ןיא

 יד טימ ךיוא "לָאקָאטָארּפ , אזא קראי וינ ןיא ןעסָאלשעג ןאינוי סרעק

 -ַאמ סערד סנערדלישט 8,800 טניטפעשאב ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנאקירבאפ
 ,ןעטנאקירבאפ טסייו ןוא סערד רענָאטסָאב יד טימ ךיוא ןוא סרעכ

 רעטייברא טסייוו ןוא סערד דנעזיוט יירד טגניטפעשאב ןעבָאה עכלעוו

 | .ןענירעטייברא ןוא

 רעד ךיז טָאה ,1919 םורא זיב ,רהָאי סקעז-ףניפ עגידרעטייוו יד ןיא

 -ייברא יד .טלעקיװוטנע לַאמרָאנ ןאינוי יד ךיוא ןוא דיירט סדונ-טייוו

 ןיא ןוא ,ענאל רעייז טרעסעבראפ םאזננַאל טייצ רעד ךרוד ןעבָאה רעט

 -סטייברא עגידנוטש 44 יד ןענואוועג קיירטס א ךרוד ייז ןעבָאה 9

 עלא ןעװעג ןענייז סע .סעשזדייוו ערעייז טרעכעהעג ןעבָאה ןוא ךָאװ

 -עג ןענייז עכלעוו ,רעכַאמ סדונ-טייוו יד זא ,ןעטראוורע וצ ןעכאזרוא

 -ָאז ,עירטסודניא רעדיילק-ןעיורפ רעד ןיא דיירט רעטסערג רעטירד רעד ןעוו

 העד ןוא טכַאמ ןופ עפוטש רעבלעז רעד וצ ןעגייטשפיורא זייווכעלסיב ןעל
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 -נע יד טשימענניײירַא ךיז טָאה ,רעדייל .ןאינוי רעייז ךרוד ,דיירט ןיא

 -יא ןא טכאמענ טָאה עכלעוו ,גנודיילק-ןעיורפ ןופ עדָאמ רעד ןיא גנורעד

 םא טָאה ננורעדנע יד .עירטסודניא רעצנאו רעד ןיא שינערעקרעב

 -רא יד ךיוא אלימב ןוא דיירט סדונ-טייו םעד ןעפארטעג ןעטסרעווש

 : .ןאינוי רעייז ןוא דיירט םעד ןופ רעטייב

 יד סאוו ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא עדָאס רעד ןיא גנורעדנע יד

 .שעוורעטנוא רענינייוו ןענָארט וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעיורפ

 .טרעדנעענ סעלא ךיז טָאה עדָאמ רעיינ רעד ןופ ןעמוקנָא םעד טימ

 'ןיא דיירט רעד ןוא סדונטייוו ףיוא םינלעב ןייק רהעמ ָאטינ ןענייז סע

 .ןעננאגעגרעטנוא ןעצנַאג ןיא טעמכ רהאי עכילטע עטצעל יד ןיא

 -ךאפ וצ ךיז ןעננואווצעג ןעוװעג ןענייז רעּפעש יד ןופ לייט א

 עטרעדנעעג יד וצ ןעסַאּפוצ טנעקענ טינ ךיז ןעבָאה סאוו ,יד .ןעכַאמ

 ןעבָאה רעּפעש לָאצ עסיורג א .סענזיב ןופ סיורא ןענייז ,ןעדנעטשמוא

 -יוהעגנָא ןעבָאה ןוא ןעדנעטשמוא עיינ יד וצ טסַאּפענוצ עי רעבָא ךיז

 גנַאנּפָא ןַא טציא ןעבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרא עיינ יד ןעריצודָארּפ ןעב
 ץנאג ןענייז דיירט םעיינ םעד ןיא רעבָא ןעדנעטשמוא יד .טעקראמ ןיא

 ןוא .דיירט סדוג-טייהוו ם'ניא טשרעהעג ןעבָאה עכלעוו ,יד יוװ ,ערעדנַא

 ןעמַאזוצ ןוא ,עירטסודניא יד טָאה ,ךיז ןעסַאּפוצ ןופ סעצָארּפ םעד ןיא
 -ייז ןעיורפ רעטייברא ןעסאמ .ןעטילעג קרַאטש ,רעטייברא יד רהיא טימ
 .דיירט םעד ןעזָאלרַאפ וצ ןעוועג ןעגנואווצעג ןענ

 : ַאזַא זיא גָאט-וצ-טנייה דיירט סדונ-טייוו ןיא עגַאל יד

 -ידבַאפ טרעוו סאוו ,שעוורעטנוא-ןעיורפ יד ןופ טנעצָארּפ 80 םורא
 -עוו טדָאטש ןיא ָאד .קראי וינ ןיא טכאמעג טרעוו ,אקירעמא ןיא טריצ
 ,ןעיורפ ךילסילשסיוא טעמכ ,רעטייברא דנעזיוט 877 םורא טגיטפעשאב ןער
 ןאינוי יד .רענעמ ןענייז עכלעוו ,רעדיינשוצ יד ןופ עמַאנסיוא רעד טימ
 רעטסערג רעד .רעטייברא יד ןופ לייט םעניילק א ןיולב טרילָארטנַאק
 ןיא דישרעטנוא רעד .טריזינַאנרָא טינ ,רעדייל ,זיא רעּפעש יד ןופ לייט
 רעּפעש-ןעּפָא יד ןוא רעּפעש ןאינוי יד ןעשיווצ ןעננוגנידַאב-סטייברא יד
 -נטש 49 זיולב טייבראענ טרעוו רעּפעש-ןאינוי יד ןיא .סיורג רהעז זיא
 ןיא .ךאוו א ראלָאד 80-25 םורא ןענידרַאפ ךאלדיימ יד ןוא ,ךאוו א ןעד|

 -סנידראפ יד ןוא רעננעל ליפ ןעדנוטש-סטייברא יד ןענייז רעּפעשדןעּפָא יד
 ַא טּפאכעגניירא סנעטצעל ךיז טָאה דיירט םעד ןיא .רענעלק -- ןעט
 -ךעד וצ רעווש רהעז ןזיא סע ןעכלעוו ,טנעמעלע רעשינַאּפש ןוא רעשיריס
 ןעצנאג ןיא טבָארג טנעמעלע רעגיזָאד רעד .ןעריזינַאנרָא ןוא ןעכיירג
 .דיירט ןיא ןענָאיצידנַאק-ןאינוי יד רעטנוא
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 רעד ןיא גירק-רעדורב רעטשרע רעד ןוא "רעפַא-שטיוורוח , יד

 .ןאינוי רעכַאמקואלק

 -פיוא ןעבָאה ייז זיב ,רעכַאמקואלק יד ןעמונעג טָאה רהאי גיסיירד

 .1910 רהֶאי ןופ ןאינוי יד ,ןאינוי עניד'תושממ ,עקרַאטש ַא טיובעג

 "וצ רקפה א טשרעהעג עירטסודניא קואלק רעד ןיא טָאה 1910 זיב

 -ייז םיטַאבעלַאב יד .,ןעגנוננידאב סטייברא יד טננאלאבנא סאוו דנַאטש

 יד ןעמיטשאב וצ העד א טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,עגיצנייא יד ןעוועג ןענ

 םעד ןוא דיירט ןופ רעטקַארַאכ ןָאזיס םעד בילוצ .ןעננוגנידאב-סטייברא

 דנַאטשמיא ןעוועג םיטַאבעלַאב יד ןענייז ,סלייטס ןופ ךיז ןעטייב ןעטפָא

 רעטסגירעדינ רעד וצ רעטייברא יד ןופ תוריכש יד ןעקירדוצרעטנורא

 "רא רעד טָאה םעטסיס-טייברא-קיטש ןעגידסלאמאד םעד רעטנוא .עפוטש

 -רא ערעלונער רעדא טפנוקנייא ןעטמיטשַאב ןיק טַאהעג טינ רעטייב

 יװ ןעדנוטש ליפ יוזא טייבראעג ןעמ טָאה ןָאזיס ןיא .ןעדנוטש-סטייב

 םעד טיול טרעדנעעג ךיז ןעבָאה תוריכש יד ןוא .ןעזָאלעג ךיז טָאה סע

 "עג זיא סאוו עדָאמ רעיינ רעדעי טימ ןוא סָאבעלאב םעד ןופ זירּפַאק

 ױקנַאק ךיז ןעשיווצ ןעבָאה םיטַאבַאלעב יד .ּפאש ןיא ןעראוועג טכַאמ

 .ןעטסנירראפ ס'רעטייברַא םעד ןופ ןובשח ן'פיוא טריר

 -קואלק ןופ ןאינוי עקרַאטש א ןעסקאוועגסיוא 0 ןיא זיא סע ןעוו

 ןיא דנַאטשוצ רקפה ןוא סָאַאכ םעד טפאשענּפָא טָאה עכלעוו ,רעכאמ

 ןוא ןעדנוטש יד ןערילָארטנַאק ןעביוהעגנָא טָאה ןאינוי יד ןעוו ; דיירט

 םייברא רעייז רַאפ רעטייברא יד טלהָאצעג טָאה ןעמ עכבלעוו ,ןעזיירּפ

 ןוא קיירטס ן'כרוד ןעראוועג ןעגנואווצעג ןענייז רעבענ-סטייברא יד ןוא

 ךיז ןוא ןאינוי רעד טימ ךַאמּפָא ןא ןעסילש וצ גנוניימ רעכיפטנעפע רעד ךרוד

 "נָא ךיילג םיטַאבעלַאב יד ןעבָאה ,לָארטנָאק ןאינוי םעד ןעפראוורעטנוא

 ןאינוי םעד ןֹופ ןעהערדוצסיורַא ךיז ױזַא יו "ןעצנוק, ןעכוז ןעביוהעג

 קעװצ םעד ראפ .ןעגנוגנידַאב-ןאינוי יד ןופ ןערעוו רוטּפ ןוא לָארטנַאק

 גניטקארטנָאק לעדנַאב , םעד ןעלקיווטנע ןוא ןעגיטומרע ןעמונעג ייז ןעבָאה

 עסיורג ערעייז ןופ טייברא יד ןעקישסיורַא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןוא ,"ּפאש

 .רעּפעש-טעווס עניילק יד ןיא קירוצ ןעקירבאפ-"דייסניא,

 "קארטנָאק םעניילק םעד  רעטסָארּפ א ןעוועג זיא גנונעכער רעייז

 ןערילָארטנַאק וצ גנערטש ױזַא דנַאטשמיא ןייז טינ ןאינוי יד טעוװ רָאט

 עכלעוו ,ּפאש-גניטקארטנָאק א ןופ רעטייברא יד .ּפאש דייסניא םעד יו

 סָאװ טיײברַא סָאמ יד ןָא ןעטסנידרַאפ ערעייז טימ גיגנעהּפָא ןייז ןעלעוו

 ןעלעו ,ּפאש דייסניא םעד ןופ ןעגירקסיורא טעװ רָאטקארטנַאק רעד
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 ירכ ןוא רעּפעש דייסניא יד ןופ רעטייברא יד טימ ןערירוקנָאק רדסכ

 וצ ןעננואווצעג ןייז ייז ןעלעוו ,ןעבעל א ןעכַאמ ןוא טייברא ןעבָאה וצ

 .ןעזיירּפ ערענירעדינ ?יפ ףיוא ןעלטעס

 יד .טכעלש טינ טייבראעג ןעטנַאקירבַאפ יד ראפ טָאה "ץ'נוק , רעד :

 טָאה ןוא רהאפעג יד ןהעזרעד ךיילג רעבָא טָאה ןאינוי רעכאמ קואלק

 -עוו טריזינַאנרָא ןעלָאז סעטימָאק-זיירּפ עכילטפַאשניימענ זא ,טרעדָאפענ

 -ניא םעד ןופ רעטייברא ןופ ןערעוו טלעטשענפיונוצ ןעלָאז עכלעוו ,ןער

 -ייברא סאוו ,רעּפעש דייסטיוא עֶלַא ןופ רעטייברא יד ןופ ןוא ּפאש דייס

 ןעלַאז סעטימָאק עכילטפאשניימעג יד .טנאקירבַאפ ןעבלעז ן'ראפ ןעט

 יד .טכאמענ טרעו דנב רעד וואו רעּפעש עלַא רַאפ ןעזיירּפ ןעלטעס

 -ייברא טינ טעװ "ץנוק , רעייז זא ,ןהעזעננייא ךיילנ ןעבָאה םיטַאבעלַאב

 עכילטפאשניימעג ראפ ןעגנורעדָאפ יד ןעניוועג טעוװ ןאינוי יד לייוו ,ןעט

 ןוא ,ןָאשיירטיברא ךרוד וליפא ןעזיירּפ עכילטייהנייא ןוא סעטימָאקדזיירּפ

 .ןַאלּפ רעייז ןערעדנע ןעמונעגנ ןעבָאה ייז

 יד ואוו ,סרָאטקַארטנַאק-?עדנַאב וצ טייברא ןעבענוצסיורא טָאטשנא

 רעד זיא רערושטקעפונאפ רעד זא ,ןעזייוונא טכייפ ץנאג ןעק ןאינוי

 יד ראפ ךילטרַאװטנאראפ ןייז רעבירעד ףרַאד ןוא רעמיטנענייא רע תמא

 -יוחעגנא ייז ןעבָאה ,ּפאש גניטקארטנַאק םעד ןיא ןעגנוננידאב סטייברא

 ,רעּפעש גנירושטקעפונַאמ-בָאס ןיא ערַאװ ענעטינשעג טינ ןעבענסיורא ןעב

 -קעפטאמיבאס רעד .טרעדנעעג טינ ךאז ןייק טימרעד ךיז טָאה שיטסאפ

 יו ,רערושטקעפונאמ םעד ןופ ניננעהּפָא ױזַא טקנוּפ ןעווענ זיא רערושט

 -קעפונאמ רעד  ,רָאטקארטנַאק ?עדנַאב רענידרעירפ רעד ןעוועג זיא סע

 נַאמ בָאס רעד .סלייטס יד ןוא ערַאװ יד ןעכענעג םהיא טָאה רערושט

 ץנערוקנָאק יד .ןעגנלעטשַאב ענייז ףיֹוא טייברַאעג טָאה רערושטקעפ

 ַאולא ןיא רעּפעש דייסניא ןוא דייסטיוא יד ןופ רעטייברא יד ןעשיווצ

 רַאפ רערעווש ןעוועג ןיא טציא סאוו ,רהעמ טינ .עבלעז יד ןעבילבענ

 -טרָאװטנאראפ רערושטקעפונַאמ-רעבַאשזד םעד ןעכאמ ֹוצ ןאינוי רעד

 .רעּפעש גנירושטקעפונַאמ-בָאס יד ןיא ןעננוננידַאב סטייברא .יד ראפ ךיל

 וצ טינ רָאנ טָאה רע זא ,ט'הנעט'ענ טָאה רערושטקעפונַאמ-רעבאשזד רעד

 -נידַאבסטייברא עניטראד יד טימ רעדָא ,ּפאש דייסטיוא ן'טימ ןָאט

 ןיא יוזא .רעדיילק עניטרַאפ טפיוק סאוו רחוס א זיולב זיא רע ןעגנונ

 -סודניא טוס ןוא קואלק רעד ןיא רערושטקעפונַאמ-בָאס רעד ןענַאטשטנע

 -ַאמ-בָאס-נניבאשזד ענעפורעג-יוזא יד טלעקיוװטנע ךיז טָאה סע .עירט

 יד ןופ עליפ ןופ עכַאזרוא טּפיוה יד זיא עכלעוו ,םעטסיס גנירושטקעפונ

 ,טעדייל עירטסודניא קואלק יד עכלעוו ןופ ןעלביא
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 טזָאל רע רָאנ ,ירָאטקעּפ ןייק טינ טָאה סָאװ רענייא זיא רעבַאשזד ַא

 ערַאװטינש טפיוק רע .רָאטקארטנַאק א ייב סטנעמרַאג ענייז ןעכַאמ

 סאוו ,סרָאטקַארטנָאק עכלעזא וצ ןעהיינפיוא וצ סױרַא סע טינ רע ןוא

 טינ ןעבָאה סרָאטקַארטנַאק יד .ןזיירּפ ןעטסניליב םעד םהיא ייב ןעמענ

 לעסיב סָאד זיא ןענָאמראפ ייז סאוו עניצנייא סָאד ,לאטיּפַאק ןייק

 -אמ ןעמענ ןוא טנער ןעלהָאצ ,ּפאש א ןענדרָאוצנייא טסָאק'ס סאוו ,טלעג

 רעבַאשזד ַא טימ ךיז ןעגניד וצ טמוק סע ןעוו .ןעלהָאצסיוא ףיוא ןעניש

 רַאפ סרָאטקַארטנַאק ןהעצ ןַארַאפ ןענייז ,רעדרָא ןַא םהיא ייב ןענירק ןוא

 ,ערעטיב ַאזַא זיא סרָאטקארטנַאק יד ןעשיווצ ץנערוקנָאק יד .םענייא

 -יירּפ עניילק ךילרעכעל רַאפ רעדיילק ןעכַאמ וצ רעטנוא ךיז ןעמענ ייז זַא
 ייז לייוו ,טײקכילטרָאװטנַארַאפ ןופ סיוא ךיז ןעהערד סרעבַאשזד יד ,ןעז

 יד ,טנַאה רעטייווצ א ךרוד רָאנ ,רעטייברא יד טימ טקעריד טינ ןעלדנאה

 ,סרָאטקַארטנָאק

 -ניא קואלק רעד ןיא גנירושטקעפונַאמ-בָאס יד ןופ גנולקיווטנע יד

 -ייברא יד ןעשיווצ ץנערוקנָאק רעכילקערש א וצ טכארבעג טָאה עירטסוד

 ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז רעּפעש דייסניא יד ןופ רעטייברא יד .רעט

 -ישסיורא םינ לָאז סָאבעלַאב רעד יבַא ,ןעזיירּפ יד ןופ ןעזָאלוצרעטנורַא

 -ענ רדסכ טָאה ןאינוי יד .סרערושטקעפונאמ-בָאס יד וצ טייברא יד ןעק

 טָאה לָאמ עלא טינ ןוא סרערושטקעפונאמ יד טימ ףמאק א ןערהיפ טפראד

 -לושאב ןעגנאפעגנָא ןעבָאה רעטייברא יד .ןעניוועג טנעקעג ףמאק םעד יז

 -ָאל ןוא גיבענכָאנ ליפוצ ןענייז ייז זא ןאינוי רעד ןופ רערהיפ יד ןעניד

 טָאה רעכלעוו ,"לָאקָאטָארּפ, םעד ךרוד ,סיפ ןוא דנעה ןעדניב ךיז ןעז

 .רעּפעש ענלעצנייא ןיא סקיירטס ןעטָאבראפ
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 ,טייצ רהָאי סקעז עצנַאג טפַארק ןיא ןעוועג זיא ?לָאקָאטָארּפ , רעד

 -ַאב יד ןערהיפכרוד טלָאזעג ןעבָאה עכלעוו ,"סקריולק ףישט , יד רעבָא
 טפראדעג לָאמ עלַא ןאינוי יד טָאה ,ןעבעל ןיא "לָאקָאטָארּפ , ןופ ןעגנוגניד

 | .ןעטייב
 -עג שטיוורוה קיזייאקחצי .רד ןיא 1913 רהֶאי ןיא

 ןעלדנַאה טפראדעג טָאה רע .ןאינוי רעד ןופ קריולק-ףישט רעד ןעדָאװ

 רהָאי בלַאה ַא ןיא  ."לָאקָאטָארּפ , ן'טיול ןעטנאקירבאפ-קואלק יד טימ

 -ייר ןעגנאפעגנָא ךיז ןעבָאה טמַא ןיא ןיירא זיא שטיוורוח .רד יוװ ,םורַא

 -עב יד .קריולק-ףישט סלא קיטקַאט ןייז ענונב ןאינוי רעד ןיא ןעגנוב

 יו ,ןאינוי סרעקריאוו טנעמרַאג סידייל לאנָאשענרעטניא רעד ןופ עטמַא



 097 אקירעמַא ןיא סנָאונוו עשודיא

 ןופ רערהיפ יד ןוא ,ןאינוי רעד ןופ טַאקָאװדַא רעד ,ןָאדנָאל ריאמ ךיוא
 -ָאּפ ןוא רענעלּפ סע'שטיוורוה .רד זא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה ,דראָאב טניאשזד
 .שיטקארפ טינ טקנוּפדנַאטש ןעשיטסינאינוי-דיירט ַא ןופ ןענייז סיסיל
 יד גימיטשנייא ןעוועג סנעטסיימ ןענייז קיטקַאט סע'שטיוורוה .רד טימ
 טכאזרואראפ טָאה סָאד .ןאינוי סרָאטיײרעּפא ,1 לאקָאל ןופ רעדילנטימ
 יד .ןאינוי רעד ןופ רעדילגטימ עסַאמ רעד ןעשיווצ לעמוט ןעסיורג א
 ןענעג טריטסעטָארּפ ןעבָאה ןָאשייאיסָאסא ןעטנאקירבַאפ רעד ןופ רערהיפ
 טכַארטַאב ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןע'שטיוורוה .רד ןופ ןעגנולדנַאה ענינייא
 ביוא זא ,רהאפעג א ןעוועג זיא סע .?לָאקָאטָארּפ , ןופ גנוצעלרַאפ א סלא
 ַא וצ ןעמוק טעװ ,ןאינוי רעד ןיא ןעביילבראפ רעטייוו לָאז שטיוורוה .רֹד
 ;ירעיורט רהעז ןעגידנע טנעקעג ךיז טלָאװ סאוו ,קיירטפ-לארענעג םעיינ
 . סיאול רעכלעוו ןופ ,ןָאשיירטיברא ווֶא דראָאב יד .ןאינוי רעד ראפ
 יד ןיא זא ,ט נקסּפ'עג םורַאד טָאה ,רעדנעציזרָאפ ןעוועג זיא סיידנַארב
 .רד לָאז ןאינוי רעד ןיא ןוא עירטסודניא רעד ןיא ןעדירפ ןופ ןעסערעטניא
 ,טמא ןייז ןופ ןערינגיזער שטיוורוה

 ןיא ,ענליוו ןיא ןעראוועג ןעריובעג זיא שטיוורוה קיזייא קחצי .רד
 םיליכשמ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ,1860 רהְאי
 .גנודליב עכיוה א טנָאמרַאפ טָאה רע

 ןעטייקגיהעפ עדנעצנעלג יד טנ'שרי'עג טָאה קיזייא קחצי רעגנוי רעד
 -עמ םענעדלָאג ַא טימ עיזַאנמיג טגידנעעג טָאה רע ,עילימַאפ ןייז ןופ
 ,טעטיזרעווינוא ןיא ןעטארטעגניירא זיא ןוא לאד

 רעד ןופ ןעראוועג טּפאכראפ ןיוש רע זיא פעגניג רעננוי סלַא ךָאנ
 -רעדנַאנַאֿפ ןעביוהעגנָא טלָאמעד ךיז טָאה עכלעוו ,גנונעוואב-סטייהיירפ
 רעד ןיא רערהיפ א ןערָאװעג רע זיא רעטעּפש ,דנַאלסור ןיא ןעסקאוו
 | ,ןעטנעדוטס יד ןעשיווצ גנוגעוװַאב-סטייהיירפ

 טקישרַאפ םהיא טָאה ןעמ ןוא ןעראווענ טריטסערַא רע זיא ןעכיג ןיא
 ,רהָאי 19 ןעוועג טלא טלָאמעד זיא רע .טייצ רהָאי רךיפ ףיוא ריביס ןיא

 ואוו ,קסנימ ןיא טצעזַאב קיזייא קחצי ךיז טָאה ריביס ןופ נידנעמוק
 -עגנָא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא טַאקָאװדַא םלא טריציטקארּפ טָאה רע
 -ןעגילעטניא ,רעטייברא ןעשיווצ טייקגיסעט ערענָאיצולאווער ןייז טרהיפ
 ןוא ןעשרָאּפכָאנ ןעמונעג ןעבָאה ןענַאיּפש .קסנימ ןופ ןעטנעדוטס ןוא ןעט
 ןעראוועג ןעבענענסיורא זיא סעפַאב א .טסואוורעד סעלַא ןופ ךיז ןעבָאה
 םעד ןענעװו ךיז רע טָאה רעבָא עזייוו רעכילקילנ .,ןעריטסערא וצ םהיא
 ןענַאו ןופ ,ןעדעווש ןייק ןעפאלטנַא ןיא רע ןוא סיוארָאפ ןיא טסואוורעד
 | .אקירעמא ןייק קעװַא זיא רע
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 -יוהעגנָא קיזייא קחצי טָאה אקירעמא ןיא ןעמוקנא ןייז ךָאנ דלַאב

 -ןָארּפ, ןעמָאנ ן'טימ גנוטייצ עשיסור א קראי וינ ןיא ןעבענסיורַא ןעב

 עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד ,רָאטקאדער ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ ,"סער

 .אקירעמא ןיא גנוטייצ עשיסור

 רע'ָאגאקיש םעד ןיא ןעראוועג ןעדאלעגנייא רע זיא 1899 רהֶאי ןיא
 -נעסיוו ןוא ןענארפ עשימָאנָאקע רעביא ןערושטקעל וצ טעטיזרעווינוא

 ןיא ןעװענּפָא קיזייא קחצי ןיא טייצ רהֶאי א .,קיטסיטַאטס ןופ טפַאש

 טנעקעג טינ טרָאד ךיז טָאה רע רעבָא ,רערושטקעל סלא טעטיזרעווינוא םעד

 .,גנוגעװַאב רעוװיסערגָארּפ רעד ןיא ןעמונעג לייטנא טָאה רע .ןעבעלנייא

 ןוא סרעמראפ עשינאקירעמא יד ןעשיווצ ןעננאנעגנָא טלָאמעד זיא סאוו

 ךיז טָאה רע .ץנענילעטניא רענַאקירעמַא רעד ןופ לייט ןעסיוועג ַא

 ןוא רעביירש סלא גנונעוואב רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא טגיליײטַאב ךיוא

 -רָאפ, ןופ רעטייבראטימ א ןעוװעג טייצ עגנאל א ןיא רע ,רערושטקעל

 ןוא "?עמיטש רעטײברַא עיירפ , רעד ןופ ,"טפנוקוצ , רעד ןופ ,"סטרעוו

 .עשילגנע ןוא עשיסור ,עשידיא -- ןעטפירשטייצ עלַאקידַאר ערעדנַא ןופ

 טנעקעג טינ ךיז שטיוורוה קיזייא קחצי טָאה ,טנָאזעג ןיוש רעהירפ יו

 ןאינוי רעכאמ קואלק רעד ןיא ןעדנעטשמוא עגידסלאמאד יד וצ ןעסאּפוצ

 -ףישט סלא עיצַאנגיזער ןייז ןעבעגעגניירא ןעליוו ןייז ןענעג טָאה רע ןוא

 ,ןאינוי רעד ןופ קריולס

 -וינ רעד ןופ דרַאָאב טניאשזד רעד טָאה ,1914 ,ראונאי ןעט-22 םעד

 -ייא קחצי .רד ןופ עיצאנגיזער יד ןעמונעננָא ןאינוי רעכאמ קואלק רעקראי

 י נ ד י ס יא ,רהָאי ןעבלעז ןופ ראורבעפ ןעט-2 םעד ןוא שטיוורוה קיז

 לַאמַא, רעד ןופ טנעדיזערּפ רעניטצעי רעד ,ָאנאקיש ןופ ,ן ַא מ ? י ה

 ןופ קריולק ףישט רעד ןעראוועג "ןאינוי רעטייברא גנידָאלק דעטיימאג

 -ייוװטייצ רעד ןעראוועג זיא רעגניזעלש .ב ןוא ןאינוי רעכאמ קואלק רעד

 -עלש .ןאינוי רעבלעזרעד ןופ דראָאב טניאשזד ןופ רעשזדענעמ רעניל

 טלָאמעד זיא ןאינוי יד סאוו ,ראפרעד ןאינוי רעד ןיא ןיירא זיא רעגניז

 רעסיורג א ."רעפא-שטיוורוחה , רעד ןופ ןעראוועג טלעסיירטוצ ךילקערש
 -רוה טימ ןעטלאהעג טָאה ,טעטיראיַאמ ַא טכייליפ ,רעדילנטימ יד ןופ לייט

 ןופ עטמאעב יד ּףיא טכארבעגפיוא ךילקערש ןעוועג זיא ןוא ןע'שטיוו
 -אוו ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רערהיפ יד ףיוא טּפיױהרעביא ,ןאינוי רעד

 | .ןהעגוצקעווא ןעגנואווצעג ןע'שטיוורוה ןעבָאה ייז םור

 -טּפיוה ייווצ יד טרינגיזער ךיוא ןעבָאה ןע'שטיוורוה טימ ניטייצכיילנ

 .שוד -- ראטערקעס ןוא טנעדיזערּפ רעד ,ךראָאב טניאשזד ןופ עטמאטב

 ןעבָאה עכלעו ,ן יי ט ש ?? רע ּפ ר יא מ ןוא ןי ר ע 5? ַא ה
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 טריוקס ַא ,ןייטשלרעּפ .,סיסילָאּפ סע'שטיוורוה טפמעקאב ןעטסקרַאטשמא

 -יזערּפ-סייװ א ןעוועג ןערהָאי עליפ רַאפ רעטעּפש ןזיא ,ךאפ םייב רעכאמ

 .לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעד

 טלעטעסעג גיטלינדנע זיא "רעפא שטיוורוה , רעד רעביא ל?לעמוט רעד

 -ראפ זיא עכלעוו ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעד ייב ןעראוועג

 ,דנאלווילק ןיא ,1914 רהאי ןופ רעמוז ןיא ןעמוקעג

 וצ טפאשרעננעג עקרַאטש א טלהיפענ ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק רעזיד ייב

 -שטיוורוה , רעד בילוצ ץלא ,לאנַאשענרעטניא רעד ןופ עטמאעב-טּפיוה יד

 נרעבנעזַאר .בא ןעבָאה ,ןאינוי רעד ןיא ןעדירפ ןעפאש וצ ידכ ."רעפא

 -רעטניא רעד ןופ רעטערקעס רעד ןוא טנעדיזערּפ רעד ,שטייד .א ןַאשזד ןוא

 ןעדנעמוק םעד ראפ סעיצאנימָאנ יד ןעמענוצנא טנאזטנע ךיז ,לאנָאשענ

 רעגניזעלש .ב ןעראוועג טלהעוורע ןענייז ץַאלּפ רעייז ףיוא ןוא ,ןימרעט

 .רערושזערט-רעטערקעס םסלא ,ןַאמניז סירָאמ ןוא טנעדיזערּפ סלא

 ןיא ,דנַאלסור ,עיבַארַאסעב ןיא ןעראוועג ןעריובעג זיא ןַאמניז סירָאמ

 ןיא ןעמוקעג רע ןיא אקירעמא ןיא .רחוס א ןעוועג רע ןיא םייחה רעד

 זיא רע  ןָאדנָאל ןיא רהאי א ןעװענּפָא זיא רע יו םעדכָאנ ,1905 רהאי

 ןיא גיטעט ןעוועג רע ןיא טייצ עטשרע יד .רעסערּפ-קואלק א ןעראוועג ָאד

 יד ֹוִא סרעקריאו לעירטסודניאה יד סאוו ,ןאינוי רעכַאמקואלק רעד

 ,ןאינוי רענעי ןיא רהָאי עכילטע רעבָא נידנעייזּפָא ,טעדנירגעג טָאה דלריאוו

 ַא זיא ',װ .ו .א, יד ןופ קיטקַאט יד זא ,טנייצרעביא ךיז רע טָאה

 ןופ ןאינוי רעכאמ קואלק רעד ןיא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןוא עשלאפ

 רהאי ןופ קיירטס רעכאמ קואלק ןעסיורג ןיא .לאנָאשענרעטניא רעד

 -ימָאק-טעקיּפ רעד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,רע זיא ,0

 יד .דראָאב טניִאשזד ןופ רעשזדענעמ רעד ןערָאװעג ןַאמגיז זיא רעטעּפש .עט

 ןופ ?לובלב א ךרוד םהיא ןעבָאה ןָאינוי רעכאמקוָאלק רעד ןופ םיאנוש
 ןיא ןוא .סעצָארּפ-דרַאמ א ןיא טּפעלשעגניידא רעכערב-קיירטס עסיוועג
 עניטעט ערעדנא ענינייא טימ ןעמאזוצ רע זיא ןענרָאמהירפ םענהעש ןייא
 ,רעקינּפוטס סירָאמ ,ףלואוו סוילושזד ,ץטעמ לואס ,ןאינוי רעד ןופ רעוט

 טריטסערא ןיּפשא .ר ןוא רעגניז סקאמ ,רעננידעוו .א ,רעצלָאה סיאול

 ןיא רעקיירטס א ןעדרַאמרע ןיא ןעראוועג טגָאלקעגנָא ןוא ןעראוועג
 טלעטשענטסעפ רעבָא זיא טכירעג ן'פיוא .1910 רהָאי ןופ קיירטס
 .ןעכַארּפשעגיירּפ ןעמעלא ייז טָאה ירושזד א ןוא דלושנוא רעייז ןעראוועג

 טנעדיזערּפ סלא ןעראוועג טלהעוורע ןאמניז סירָאמ זיא 1928 רהאי ןיא
 ץַאלּפ ן'פיוא ,ןָאינוי סרעקריָאװו טנעמראג סידייל לאנָאשענרעטניא רעד ןֹופ
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 טנעדיזערּפ ןעוועג זיא ןאמניז .טרינגיזער טָאה רעכלעוו ,רעגניזעלש .ב ןופ

 .טרינגיזער טָאה רע ןעוו ,1928 רהָאי ןופ עדנע זיב

 סניקרעּפ ינרױטַא טקירטסיד רעקרָאי וינ רעד טָאה ,1919 ,יַאמ ןיא

 -ןָאינוי עשידיא ניסיירד ןֹוא עכילטע (טנָאלקעגנָא לענימירק) "דעטיידניא,

 -טימ ףניפ עדנעגלָאפ יד ןעוועג ךיוא ןענייז סע עבכלעוו ןעשיווצ רערהיפ
 :ןָאינוי סרעקריִאװו טנעמראנ סידייל ?אנָאשענרעטניא רעד ןופ רעדילג

 ,ןאמניילק .ה ,ףָארַאב .א ,(*ןירעפ?ַא ה .שז ד
 ענַאלק יד .ר עוו? י ס .א ןוא .,ץ יוו ָא ק פ ע 5 .ס

 ץ'טימ ?ןעקרַאטש , א ןעננודעגנ ןעבָאה ייז זא ,טעטיולעג טָאה ייז ןענעג

 ןיא סבעקס ןעמענרעטנורא ןעפלעה ייז לָאז רע זא ,"ינעבייּפוָאד , ןעמָאנ

 .קיירטס א ןופ טייצ

 רעבָא זיא רערהיפ-ןאינוי גיסיירד ןוא עכילטע יד ןעגעג ענַאלק רעד ןופ

 .ןייר סױרַא ןענייז עלא ,ןעראוועג טינ רָאנ

 -קוָאלק יד יו רהָאי ןעטסקעז ן'פיוא ,טסייה סָאד ,1918 רהֶאי ןיא

 טימ ,"טלעדנאהענ , ,סע טפור ןעמ יו רעדָא ,טייבראעג טָאה ןָאינוי רעכַאמ

 -ענגסיוא טָאה ,?לָאקָאטָארּפ , ןעטמהיראב ן'כרוד ןעטנאקירבאפ-קוָאלק יד

 -ענּפָא ןיא ?לָאקָאטָארּפ; רעד .םידדצ עדייב ןעשיווצ גירק ַא ןעכָארב

 ןופ קיירטס ןעסיורג א ייב ןעטלאהעג טָאה סע ןוא ןעראווענ ןעכָארב

 .רעכאמ-קוָאלק

 ,לעשטימ ,רָאיעמ-טדָאטש רעקראי וינ רענידסלאמאד רעד טָאה

 וצ טנארטפיואַאב םהיא ןוא ,"ןעדירפ ןופ ליסנואק, ַא טמיטשַאב

 .ןָאינוי רעד ןוא ןעטנאקירבאפ-קוָאלק יד ןעשיווצ ךוסכס םעד ןעטכילש

 .ר ד טמיטשאב רע טָאה ?ליסנואק-"םולש , םעד ןופ רעדילנטימ סלַא

 ירנעה ,סיעדנארב .ד סיאו?ל ,רעכדַא סקילע פ

 סלר ַאש ט ,יעווש טריוק רָא סע פָאר פ ,רעור ב

 רעד ..זיא נ .ס .וו ר עט כי ר ןוא ,ר עמ יי ח נר עב

 רעכַאמקואלק יד .נעט ןהעצ ןעגנוציז ענייז ןעטאלהענּפָא טָאה ליסנואק

 ליסנואק, רעד .?לָאקָאטָארּפ, םעד טלאווענ טינ רהעמ ןיוש טָאה ןָאינוי

 רעד זא ,גנודיישטנע ןייז ןעבעגעגסיורא טָאה רעבָא "ןָאשיירטיברא ווא

 -ענרעטניא, רעד ןופ טנעדיזערפ-סייוו א ,ןי רע פלַא ה .ש זד (*
 וצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,טסידנוב רעשימיוח א זיא ,ןענומרעט עלופ ראפ "?לַאנָאש

 רעד ןופ טויצ ןיא זיא ןירעפלאה "וו .וו .א, יד ןופ ןָאינוו רעכאמקוָאלק רעד

 ןעוועג רע זוא רעטעּפש .דראָאב טנוָאשוד ןופ טנעדיזערפ ןעוועג רעפא-שמיוורוח

 רעזיינַאגרָא ןַא רע זיא ןערהָאי עטצעל וד רַאפ ןוא ,9 לַאקָאל ןופ רעשזדענעמ רעד

 | ."לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ
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 וצ טרידנעמָאקער רע טָאה ךיוא .ןערעו טרידנעמא לָאז "לָאקָאטָארּפ ,

 ַא טנעס 80 טימ ראלָאד 2 ןיב ראלַָאד 1 ןופ גנורעכעה עניילק ַא ןעבענ

 םעד ןופ גנודיישטנע עניזָאד יד .דיירט ןופ רעטייברא ןעדעי ראפ ךָאװ
 ךָאד ,רעטייברא יד רַאפ גיטסנינ רהעז ןעװעג טינ זיא ??יסנואק,
 ןעטנאקירבַאפ קואלק יד .,ןעמונעננָא יז ןָאינוי רעכַאמ קואלק יד טָאה

 ,ןהעזרעד ןעבָאה ייז ןעוו ןוא טלעקנייווקעג גנַאפנָא ןיא ךיז ןעבָאה רעבָא
 ןופ גנודיישטנע ייד ךיוא ייז ןעבָאה ,קיירטס א וצ ךיז טיירג ןָאינוי יד זא
 .ןעראוועג ןעדימענסיוא 1918 ןיא ןיא קיירטפ א ןוא ןעמונעגנָא "ליסנואק,

 ערעדנַא ןיא לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ טײברַא-סנָאיצַאזינַאגרָא יד
 .1919-1915 ןערהָאי יד ןיא טדעטש

 רעד ןופ סנאינוי לאקָאל עליפ ןעבָאה ,1918 רהָאי ןופ ,טסברעה ןיא
 ,1018 ,טסוניוא ןיא .ןענעוואב ןעמונעג רעדיוו ךיז ?לאנָאשענרעטניא,

 טרעדנוה עכילטע קיירטס ןיא סיורא טוקיטקענַאק ,טרָאּפשזדירב ןיא ןענייז

 -ךָאק ,88 לַאקָאל ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סנירעטיײברַא-טעסרָאק

 ערעדנַא ןוא סרָאטיײרעּפא טעסרָאק ,24 לַאקַאל ןָא ןוא ,סרעטאק טעס
 ,טייברא ךָאו א העש 48 ןענואוועג ןאד ןעבָאה ייז .ןעיורפ עלא ,רעטייברא

 ,טייבראעג קיירטס ן'זיב ןעבָאה ייז עכלעוו ,םפ טָאטשנָא

 ןעיורפ 700 רעטנורא אנאקיש ןיא ןענייז ,1918 ,טסוגיױא ןעט16 םעד
 ."עינַאּפמָאק טנעמרַאג גָאצרעה , עמריפ רעסיורג רעד ןענעג קיירטס א ןיא
 עשינעילַאטיא ,עשיליוּפ ,עשימעהָאב ,עשידיא ןופ קיירטס א ןעוועג זיא סָאד
 עניילק ןוא ןעדנוטש סטייברא עננאל ןענעג ,ןעיורפ רעטייברא עשיריס ןוא
 ,ןהחָאק .מ אינַא פ ןעוועג ןיא קיירטס םענעי ןופ ןירעריפ יד .תוריכש

 דנָאמייר סעסימ .לענָאשענרעטניא רעד ןופ ןיטנעדיזערּפ-סייװ א

 ןָאינוי-דיירט סנעמיוװו , רעד ןופ ןיטנעדיזערּפ עלאנָאיצַאנ יד ,סני בָא ר
 ןעבָאה ןעיורפ רעטייברא יד ןוא קיירטס םעד ןיא ןעפלָאהעג טָאה "גיל
 טייצ רענעי וצ .טייברא ךָאו א ןעדנוטש 80 ראפ קיירטס םעד ןענואוועג
 ןוא טסייוו ןופ לַאקָאל ןעסיורג ןייא טעדנירגעג לאנאשענרעטניא יד טָאה
 .100 לאקָאל סרעקריָאו סדונ טייהוו

 ,66 לאקאל ,ןאינוי סרערעדיורבמע זַאנָאב יד טָאה ,1919 ,טסוגיוא ןיא
 ןעכָאװ ייווצ ןופ ףױלרַאפ ןיא ןוא קיירטס לַארענעג ַא קרָאי וינ ןיא ןעפורעג
 90 ןופ םומינימ ַא רַאפ ףמַאק םעד ןענואוועג רעטײברַא יד ןעבָאה םייצ
 .תוריכש ךָאו א ראלָאד 29 ןוא

 ןעגנולעג ן'רעגניזעלש טנעדיזערּפ זיא 1919 רהאי ןופ רעבמעטּפעפ ןיא



 .ןוומשנוווו .ב -
 רעד ךרוד ןוא רעכַאמקוָאלק עניטרָאד עלַא ןעריזינָאינוי וצ ָאנַאקיש ןיא |

 ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,סרָאטײרטיברַא ווא דראָאב ַא ןופ ננושימניירַא
 טסייה סָאד) "םוקילבוּפ , ןופ רעטערטרַאפ סלַא קאמ .וװ ןאילושזד רעטכיר

 ,רעקרָאװ טנעמלעטעס ןוא רעיאל ,ןָאסּפמָאט .א .וו ,(טפַאשלעזעג רעד ןופ

 יד ןופ רעטערטרַאפ ,ןיילק ,שזד .ס ןוא ,רעטייברא יד ןופ רעטערטרַאפ סלַא

 ןעשיוצ טקַארטנָאק א ןעסילש וצ ןעגנולעג זיא ,ןעטנַאקירבַאפ סקוָאלק
 ויטקעלָאק , ןופ דנורנ ן'פיוא ךיוא ןעטנַאקירבַאֿפ יד ןוא ןָאינוי רעד
 ןופ תוריכש םומינימ יד ןעבענעג טָאה טקַארטנָאק רענעי .,"גנינייגרַאב

 סרעסערּפ רַאפ טנעס 00 ,סרָאטיײרעּפא סקוָאלק רַאפ העש ַא טנעפ 0
 ןוא ,ךָאו ַא 80 -- ןעדנוטש סטייברַא יד .סרעשיניפ רַאפ טנעס 80 ןוא

 א רַאפ ןַאד ןערָאװעג טכַארטַאב זיא רעכלעוו ,טקַארטנָאק רהֶאי ייווצ ַא
 םוצ ןעננולעג ןיא טקַארטנָאק ןעזיד ךרוד .ןָאינוי רעד ןופ גיז ןעסיורג

 טימ ,אגאקיש ןיא דיירט סקואלק ןעצנַאג םעד ןעריזינַאנרָא וצ לָאמ ןעטשרע
 ןייק טינ ןעבילבראפ ןענייז עכלעוו ,רעּפעש עכילטע ןופ רָאנ עמַאנסיוא רעד
 -רע זיא ָאנַאקיש ןיא ןָאינוי רעד ןופ קריולק ףישט סלַא .,רעצעלּפ ןָאינוי

 .ָאנויב .א ןערָאװעג טלהעוו
 טסייוו ןופ ןָאינוי ַא ןערָאװעג טריזינַאנרָא ךיוא זיא 1916 רהָאי ןיא

 ןעפורעגסיױרַא ןעטרָאד זיא ךיילג ןוא ,18 לַאקָאל ,איפלעדַאליפ ןיא סרעכַאמ

 געט ענינייא ןיא טָאה ןָאינוי יד ןעכלעוו ,קיירטס לַארענעג ַא ןערָאװעג

 טסייו יד טימ ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא טקַארטנַאק ַא .,ןענואוועג םורַָא
 ויטקעלָאק , ןופ סיזַאב ן'פיוא ךיוא איפלעדַאליפ ןופ סרערושטקעפונַאמ
 יד רַאפ םיבוט-םוי עיירפ 8 ,טײברַא ךָאו א ןעדנוטש 80 .?גנינייגראב

 גנוגעקרענא ןוא תוריכש יד ןופ גנורעכעה ַא ,טלהָאצַאב טימ רעטיײברַא
 -ַאליפ ןופ 18 לַאקָאל טָאה םורַא ןעטַאנָאס עכילטע ןיא ,ןָאינוי רעד ןֹופ

 .רעטײברַא טנעזיוט ענינייא ןופ טפאשרעדילנגטימ א טָאהעג איפלעד

 טריזינַאגרָא רעהירפ ךָאנ ןענייז איפלעדאליפ ןופ רעכאמ קואלק יד

 עליפ ראפ זיא רעכאמ קואלק רעיפלעדאליפ יד ןופ רערהיפ רעד .ןעראוועג
 | .רֹוד מ ַא ס ק ַא מ ןעװענ ןערהָאי

 הבישי א ןעווענ רע ןזיא םייה רעד ןיא .,קסניווד ןופ טמוק רודמא
 דלאב זיא ןוא רעכַאמ טריוקס א ןעראווענ רע זיא איפלעדאליפ ןיא ,רוחב

 ןענימרעט עליפ ראפ ןיוש זיא רודמא .,ןאמ ןאינוי רעניטעט א ןעראווענ
 ,לאנעשנרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ-סיײװ א

 זיא עכלעוו ,ןָאיני סרערעדיורבמע יילפיש יד זיא 1916 רהָאי ןיא

 עשידיא עטגינייארַאפ יד טימ ןעדנובראפ ןעוועג רהָאי ענינייא רעהירפ

 -קרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ טָאר םעד ףיוא ,ןעטפַאשקרעוװעג
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 ןופ רעטײברַא יד .,לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ לַאקָאל ַא ןערָאװעג ןעטפאש

 א ל?לאנַאשענרעטניא רעד רעטנוא טריפענכרוד ךיוא ןעבָאה דיירט םעד
 -ָנָא טייברא ךָאו א חעש ם9 ןענואוועג ןעבָאה ייז ואוו ,קיירטס לַארענעג
 רעד .,תוריכש יד ףיוא טנעצָארּפ 20 זיב 10 ןופ גנורעכעה ַא ןוא 89 טָאש

 ַא ןעװעג ךיוא זיא םיטַאבעלַאב ערעייז טימ ןָאינוי רעד ןופ טקַארטנָאק
 .רעוויטקעלַאק

 לארענעג יד ןוא דיירמ סקואלק ןיא "לָאקָאטָארּפ , ןופ גנוכערבּפָא יד
 .1921 ןוא 1919 ,1916 ןערהָאי יד ןיא סקיירטס

 רעד ןיא ?ןעדירפ ןופ ?יסנואק, רעד טָאה ,1916 ,ראורבעפ ןיא

 -קעפונאמ יד יצ ,ענארפ יד ןעדיישטנע וצ טַאהעג עירטסודניא קואלק
 -ענ א ןהֶא ּפַאש ןופ רעטײברַא ןעקישוצקעוַא טכער ַא ןעבָאה סרערושט

 ןעועג זיא "?יסנואק סנעדירפ , ןופ גנודײשטנַא יד .עכַאזרוא רעדנענינ

 -ַארּפ סרערושטקעפונַאמ קוָאלק יד טָאה .ןָאינוי רעד רַאפ גיטסנינ ןַאד
 סָאװ ,רעכַאמקוָאלק טנעזיוט 28 ןעסָאלשענסיױוא ןַאד ןָאשיײאיסָאסַא וויטקעט

 1916 יאמ ןעטפ םעד .,רעּפעש 409 ערעייז ןיא טניטפעשַאב ןעוועג ןענייז

 ןיא רעכַאמקואלק עגירעביא יד ןעפורענסיױרַא ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד טָאה

 ןעכָאװ 14 .קיירטס לַארענעג ַא ןערָאװעג זיא קיירטס רעד ןוא ,קיירטס
 ןערָאװעג זיא ?לָאקַאטַארּפ, רעד .ףמַאק רערעטיב רענעי טרעיודעג טָאה
 סנאינוי ענייק ןיא רהעמ טינ רע טריטסיזקע ןָא טלָאמעד ןופ ןוא טדיוט
 רַאפ ןעוװעג זיא 1916 ןיא טנעמלעטעס רעד לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ
 .תוריכש ןופ גנורעכעה ַא ןוא טײברַא ךָאו ַא 80 טָאטשנָא העש 9

 ךיז ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ-בָאס יד רעדָא ,רעּפעש דייסטיוא יד
 טאה 1915 ןיא .1918--1912 ןערהָאי יד ןיא ןעטײרּפשרַאפ ןעמונעג
 ץכלעוו ,סרערושטקעפונַאמ-בָאס ןענעג קיירטס ַא טרהיפעגנָא ןָאינוי יד ןיוש
 עטסנרע ןייק .עירטסודניא רעד ןיא רעּפעש עניילק ןעבירטַאב ןעבָאה
 ױזַא ?ייוו ,טלעטשעגרָאפ טינ ךיז טימ ןַאד רעבָא ךָאנ ייז ןעבָאה רהַאפעג
 -אפענ ךיז טָאה סע ןוא עטריצילּפמָאק ןעוועג ןענייז ןענַאסַאּפ יד יװ גנַאל
 ןעטרַָאס עטסניליב יד זיולב ןעמ טָאה ,טײברַא עגיטכיזרָאפ ןוא עטוג טרעד
 ערערעייט ,ערעסעב יד ,רעּפעש דייסטיוא ןיא ןעכַאמפיוא טנעקעג רעדיילק
 ואוו ,רעּפעש דייסניא ןיא ןעריצודָארּפ טזומעג ןעמ טָאה רעדיילק ןעטרָאס
 .טייברַא רעד רעביא לָארטנָאק ַא טַָאהעג טָאה רערושטקעפונַאמ רעד

 סרעדושטקעפונַאמ-בָאס וצ טײברַא יד ןעבענסױרַא ןעצנַאנ ןיא יו ױזַא
 רעבירעד ןעבָאה ייז ןוא טנעקעג טינ ןעטנַאקירבַאפ יד ןעבָאה



 ןויטשנייוו .ב 204

 זָאל ןעועג סע ןיא ,רעּפעש דייסניא ןעטלַאהפױא טזומעג ךָאנ

 ענַארפ יד ןעזייל לָאז ןָאיוי יד ביוא זא ,ןעקנעד וצ שינ

 יד ראפ ךיז םעוו ,טייברא ןעטרָאס עגיליב יד רַאפ ןעזיירּפ ןעלטעס ןופ

 -בָאס יד ןוא ,דייסטיוא טייברא ןעבעגוצסיורַא ןעניול טינ סרערושטקעפונאמ

 וצ געװ רעניצנייא רעד .ןעדניוװשרַאפ ןעלעוו רעּפעש גנירושטקעפונַאמ

 "ניא רעד ןיא טײברַא-ךָאו ןערהיפנייא ךרוד ןעוועג זיא ענַארפ יד ןעזייל

 .ןעזיירּפ רעביא ךיז ןעגניד םעד וצ ףוס ַא ןעכַאמ טעװ עכלעוו ,עירטסוד

 ןופ גנורהיפנייא רעד רַאפ גנוגעװַאב ַא ןעביוהעגנָא רעבירעד טָאה ןָאינוי יד

 ,טײברַא-ךָאװ

 ןָאטסָאב ןיא 1918 רהָאי ןיא לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק יד

 ראפ רעכאמ קואלק רעקראי וינ יד ןופ גנורעדָאפ יד טריסרָאדניא טָאה

 יד יו ,סלאקַאל לאנָאשענרעטניא יד ןופ ןעננוטייצ יד .טייברא-ךָאוו

 ןופ ,"טייהכיילג, יד ,רעכאמ קואלק רעקראי וינ יד ןופ ,"טסָאּפ עיינ,

 טנעמרַאג סידייל, רעד ןוא ,28 לאקאל רעכאמ סערד ןוא טסייוו סידייל יד

 .טייברא-ךָאו ראפ טריטיגַא ןעבָאה ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ,"רעקריאװ

 סױרַא קרָאי וינ ןופ רעכַאמקוָאלק עֶלַא ןענייז 1919 יַאמ ןעט14 םעד

 -רַא רענידנוטש 44 ַא רַאפ ןוא טײברַא-ךָאװ רַאפ קיירטס לַארענעג ַא ןיא

 ?לַארענעג ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1919 טַאנָאמ ילוי זיב יאמ ןופ .ךָאוו-סטייב

 ,רָאמיטלַאב ,ןָאטסָאב ,ָאנַאקיש ןיא סלַאקַאל לַאנָאשענרעטניא ןופ סקיירטס

 ןוא .סַאמ ,רעטסואוו ,עדענעק ,ָאטנָארָאט ןוא לָאערטנַאמ ,סעלעשזדנַא-סָאל

 .ָאקסיצנַארפ ןַאס

 -ךָאװ ןענואוועג רעכַאמקוָאלק יד ןעבָאה ןָאטסָאב ןוא ָאנַאקיש ןיא

 םַאנָאמ ַא ןעמונעג טָאה קרָאי וינ ןיא ,ןעקיירטס געט עכילטע ךָאנ טײברַא

 ןַאד ןענואוועג ךיוא ןעבָאה רעטייברא יד .טייברא:ךָאװ ןעניוועג וצ טייצ

 .לָאערטנַאמ ןוא ָאקסיצנַארפ ןַאס ,רָאמיטלַאב ןיא טײברַא-ךָאוװ

 1911 ןיא טָאה ןאינוי רעכאמ קואלק יד ואוו ,ָאייהַא ,דנַאלווילק ןיא

 -נולעג ןיא ,ןערָאלראפ טָאה יז ןעכלעוו ,קיירטס ַא טַאנָאמ ריפ טרהיפעג

 יד טימ ןעלטעס וצ טייצ-המחלמ רעד ןיא לאנאשענרעטניא רעד ןעג

 -  .טנעמירגא ןעוויטקעלָאק א ייז טימ ןעסילש ןוא ןעטנאקירבאפ-קואלק

 סנָאינוי לַאקָאל עלַא טעמב ןעבָאה 1919 רעבמעווַאנ עדנע ןיב ילוי ןֹופ

 ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ

 רַאפ ערעדנַא ןוא טײברַא-ךָאװ ראפ ענינייא .טקיירטסענ ,טנעזיוט ניצניינ

 1919 ןיא ןעבָאה סלַאקָאל עטסרהעמ יד .,ןעגנוגנידַאב סטיײברַא ערעסעב

 .ןעגנורעדָאפ ערעייז ןענואוועג

 טייצ רעד ןופ טסייה סָאד ,1919 זיב 1912 ןופ ,רהֶאי ןעביז יד ךרוד
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 זיב טעקרַאמ ןיא רערושטקעפונַאמ-בָאס רעד ןעזיװַאב ךיז טָאה סע סָאװ

 זיא ,עירטסודניא רעד ןיא טיײברַא ךָאו ןערָאװעג טרהיפעגנייַא זיא סע
 ןענַאסַאפ יד .דיירט סקוָאלק ןיא עיצולָאװער עצנַאנ ַא ןעמוקעגרַאפ רעבָא
 רעד ןעוועג ןַאד זיב זיא רעכלעוו ,טוס רעד .ןעטיבעג לַאקידַאר ךיז ןעבָאה
 ,טײברַאעג ןעבָאה רעכַאמקוָאלק עטסרחעמ יד ןעכלעוו ףיוא ,לעקיטרַא טּפיױה
 ,סטוָאק גניטיפ-ימעס ןוא גניטיפ-טייט יד .ןעדנואוושרַאפ ןעצנַאנניא זיא
 ליפ ןעמונעג טָאה ןוא חכאלמ-לעב םעד ןופ טייקטינעג טדעדָאפעג טָאה סָאװ
 ןיירַא זיא םעד טָאטשנא .עדָאמ רעד ןופ סױרַא זיא ,ןעכַאמוצפיוא םייצ
 טיײברַא טרָאס םעד ייב .לעטנַאמ רעזיול רעכַאפנייא רעד עדָאמ רעד ןיא

 יו גָאט ַא ןיא טײברַא ליפ ױזַא לָאמ ףניפ-ריפ ןעכַאמ רעטײברַא ןַא ןעק
 סָאד .סלייטס עטריצילּפמָאק עגירעהירפ יד ףיוא ןעכַאמ טנעקעג טָאה רע
 עגיטיונ יד ןעכַאמוצפיוא גיטיונ ןענייז רעטײברַא רענינייוו ליפ זַא ,טניימ
 בַאשזד ן'רַאפ רעטײברַא יד ןעשיווצ ץנערוקנָאק יד ןוא ,סטנעמרַאג לחָאצ
 יד ייב ךיז טרעדָאפ םעד ץוח .ןערָאװעג טקרַאטשרַאפ ליפ ױזַא ףיוא זיא
 זַא ױזַא ,טייקכילטקניּפ ןוא טייקטינעג רענינייוו סעדָאמ עטכַאפנייאראפ
 יד ןעבעונצסיורַא ןעביולרע טנעקעג ןיוש ךיז ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ יד
 ;נירושטקעפונַאמ-בָאס ןיא טייברא ןעטרָאס עלעטימ ןוא עניליב עצנַאנ
 עצנַאג יד ךיז ןופ גידנעפרַאװרעטנורַא ,סרעבאשזד ןערעו ןיילַא ןוא רעּפעש
 סָאד .דיירט ןיא ןעגנוגנידַאב סטיײברַא יד רַאפ טײקכילטרַאװטנַארַאפ
 -ונַאמ-בָאס יד ןיוש ןיא 1919 ןיא זַא ױזַא ,ןָאטעג עקַאט ךיוא ייז ןעבָאה
 .טפעקיװטנַא קרַאטש ץ'נַאג ןעוועג םעטסיס גנירושטקעפ

 וצ טעּפש וצ ןעמוקענ ,ָאזלַא ,זיא טײברַא-ךָאוו ןופ ןערהיפנייַא סָאד
 םעד טָאה סע .טעטרַאוװרע ןופרעד טָאה ןָאינוי יד סָאװ ןעצונ יד ןעננערב
 סע ,טרעקרַאפ .,טעקרַאמ ןופ ןעסױטשענסױרַא טינ רערושטקעפונַאמ-בָאס
 -אשזד םעד ןופ גנולקיװטנַא יד טרעלענשרַאפ ןיז ןעסיוועג ַא ןיא ךָאנ טָאה
 רעסיוועג א ןיא טָאה עכלעוו ,טײברַא-ךָאו יד .םעטסיס גניטקַארטנַאק-גניב
 -ונַאמ םעד ןעבירטעג טָאה ,ןעטסָאק סנָאיצקודָארּפ יד טרעסערגרַאפ סָאמ
 ןיא טייברַא יד ןעבעגסױרַא ךרוד סע ןרענעלקרַאּפ ןעריבורּפ וצ רערושטקעפ
 רעּפעש דייסטיוא יד ןופ גנוטיירּפשרַאפ רעלענש רעד וצ .,רעּפעש דייסטיוא
 ןערהָאי יד ןיא טקוָאלק ייב ןענָאזעס עטכעלש יד ןעפלָאהעג ךיוא ןעבָאה
 ןענייז ןוא גידייל ןעגנַאנענמורַא ןענייז רעטייברא ךס א ,1 0
 -ונַאמ יד .סנַאשידנָאק עכלעוו יבַא רעטנוא ןעטייברא וצ טיירג ןעוועג
 ניליב ױזַא טכאמעג טייברַא רעייז ןעגירק וצ טכוזעג ןעבָאה סרערושטקעפ
 ןעזָאלעג טינ ייז ןָאינוי יד טָאה רעּפעש ענענייא ערעייז ןיא ,ךילגעמ יו
 ןעבעגסױרַא ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה ,ןענַאיצידנָאק סטיײברַא יד ןערעגרערַאפ
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 רייסניא ערעסערג יד ןענייז יױזַא ,רעּפעש דייסטיוא יד ןיא טייברַא רהעמ

 ןעבענענפיוא רהעמ ץלא טייברא סנייל עלעטימ ןוא עגיליב יד ןופ רעּפעש

 -ָאווש יו ןעסקאוועג ןענייז רעּפעש גנירושטקעפונַאמ-בָאפ יד ןוא ,ןערָאװעג

 .ןעגער ַא ךָאנ ןעמ

 רעייז ןעכָארבעג סרערושטקעפונַאמ קוָאלק יד ןעבָאה 1921 רהָאי ןיא
 סָאד זַא ,גידנעביולג ,ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעקרָאי וינ רעד טימ טנעמירגַא
 ןַאד טָאה ןָאינוי יד ,ןָאינוי יד ןעכערב וצ ןעגנילעג רעכיז ייז טעװ לָאמ

 טָאה רעכלעוו ,ףמַאק ןעזיד ןופ ןוא ,קיירטס לַארענעג ַא טרעלקרע רעדיוו

 ליפ ןעמוקענסיורא ןָאינוי רעכַאמקוָאלק יד זיא ,ןעכָאוװ ענינייא טרעיודעג

 .קיירטס ן'רַאפ ןעוועג זיא יז יוװ רעקרַאטש

 ייווצ יד ,ן'ףַארַאב ןוא ן'רעגניזעלש רעסיוא ןענייז קיירטס םענעי ןיא
 -זיא :ניטעט ןעוװעג ךיוא ,לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ עטמַאַאב טפיוה

 טניָאשזד ןופ רעשזדענעמ רענידרעטעּפש רעד ,נ רע ב ניי פ ? ע אר

 יד ןופ רענייא ךיוא ןוא ,ןאינוי רעכאמקואלק רעקראי וינ רעד ןופ דראָאב
 ןא ,ר ע ד נג ַאו ו .ה ,לענָאשענרעטניא רעד ןופ ןעטנעדיזעדּפ-סייװ

 ,ערעדנַא

 -עמַא ןייק ןעמוקעג זיא ,דיירט םייב רָאטיײרעּפא-קואלק ַא ,גרעבנייפ

 רעד ןיא גיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,1912 רהאי זיא ,ןָאדנָאל ןופ אקיר

 .ןָאינוי רעכַאמ-לעטנַאמ רעניטרָאד

 רעד ןיא גיטעט ןעוועג זיא ,דיירט םייב רעכַאמטריוקפ ַא ,רעדנַאװ .ה

 טעדנירגנעג זיא ןָאינוי עגיטציא יִד סָאװ ,ןָא גָאט ןעטשרע םעד ןופ ןָאינוי

 רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייוװ ַא ןעוועג לָאמ ענינייא ךיוא זיא רע ,ןערָאװעג |

 | ,לַאנָאשענרעטניא

 לוא ס ןעװענ ןיא קיירטס םענעי ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ךָאנ

 ןעסיורג םעד ןופ רעוט רעניטעט ַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעו ,ץטעמ

 ,1910 ןיא קיירטס רעכַאמקוָאלק

 סיאו?ל ןעמונענ ךיוא טָאה קיירטס םענפי ןיא ?ייטנַא ןעגיטעט ַא

 לַאקָאל סרעשיניפ קוָאלק ןופ רעשזדענעמ רענידטסלָאמאד רעד ,ןַאמייה

 רעד ןופ רערהיפנָא יד ןופ רענייא ןערָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,9

 .לאנָאשענרעטניא רעד ןענעג ?ןאינוי, סנָאיציזָאּפָא רעשיטסינומָאק

 ןעוועג זיא קיירטס םענעי ןיא עטימָאק-טעקיּפ רעד ןופ רערהיפנָא רעד

 סרעסערּפ קואלק םעד ןופ רעשזדענעמ רעד ,ו א 5 ס ע ר ב .ש ז ד

 רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייװ א ןעוועגנ ךיוא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,88 לאקאל

 .ןָאינוי סרעקרָאװ טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעטניא
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 ,1929 רחאי ןיא רעכַאמסערד יד ןופ קיירטס לארענעג רעד

 רעדיילק-ןעיורפ רעד ןיא שטנערב רעטסנניא רעד זיא דיירט סערד רעד
 רעד ןעוועג סטופ ןוא סקוָאלק ןענייז 1918 רהֶאי םעד זיב .עירטסודניא
 טשרע ךיז ןעבָאה סעסערד יד .עירטסודניא רעד ןופ לייט רעטסגיטכיוו
 ןהעצ ןיא ןוא ,1912:1912 ןערהאי יד ןיא ןעטיירּפשראפ ןעמונעג גיטכיר
 ,דיירט קוָאלק םעד טגָאיעגרעבירַא טייוו דיירט סערד רעד טָאה םייצ רחָאי
 יַאס ןוא טגיטפעשַאב םהיא ןיא ןערעוו סָאװ ,רעטײברַא ?להָאצ רעד ןיא יַאס
 .ןעטקודָארּפ ענעפַאשעג יד ןופ טרעוו םעד ןיא

 ,טייברא ןופ ָארויב-סגנוריגער רעד ןופ טכירַאב םעד טיול ,טָאה יוזא
 -עגנָא ןיוש סעסערד עטײברַאעגסױא יד ןֹופ טרעוו רעד ,1920 רהָאי ןיא
 עטייבראענסיוא יד סָאװ ,עמוס רעצנַאג רעד ןופ טנעצָארּפ גיצרעפ ןעפארט
 טייצ רעד ןיא ,רהָאי םעד ןיא ןעפָארטעגנָא ןעבָאה דנַאל ןופ רעדיילק-ןעיורפ
 ןעפָארטעגנָא טָאה סטוס ןוא סקואלק עטכַאמענפיוא יד ןופ טרעוו רעד סָאװ
 .עמוס רעניימענלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 285 זיולב

 ךיירט סערד רעד יו ,?ענש יזַא ךיז טיירּפשראפ דיירט א ןעוו
 יד ןיא ןיירַא ןעמוק רעטיײברַא עיינ רעטנעזיוט ןעוו ,טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה
 -וצכָאנ ןָאיני א רַאפ רעווש רהעז סע זיא ,טייצ רעצרוק ַא ןיא רעּפעש
 ,ןירַא ןעמוק ייז יו ,?ענש יוזַא רעטײברַא עיינ יד ןעריזינַאנרָא ןוא ןעמלאה
 טינ ?הָאצ ַא ןעלמַאזנָא רדסכ ךיז לָאז סע זַא ,ךילריטַאנ רעבירעד זיא סע
 ןעננוגנידַאב ערענרע רעטנוא ןעטיײברַא עכלעוו ,רעטיײברַא עטריזינַאגרַא
 ,טייל ןָאינוי יד טימ ןערירוקנָאק ןוא

 ,עיצקודָארּפ ןופ םעטסיס עלַאמרָאנ א טשרעה סע ואוו דיירט ַא ןיא
 ,רעּפעש עסיורג ענעגייא ןיא הרוחס ןייז טריצודָארּפ טנַאקירבַאפ רעדעי ואוו
 זיולב ןעוועג דיירט ןופ גנוטיײרּפשסיױא עלענש רעיוהעגנוא יד ךָאנ טלָאװ
 -רא ןַא ןיא זײװכַאלסיב ןיירא ןעמוק רעטיײברַא עייג ןעוו .הרצ עבלַאה ַא
 ןעניפעג ןוא ןָאינוי רעד ןיא ןעמונעגניירַא לענש ייז ןערעוו ,ּפַאש ןעטריזינַאג
 יד ןענידעש ליפ טינ ןַאד ןענעק ייז ,לָארטנַאק ןָאינוי ן'רעטנוא ךיילג ךיז
 .שרעדנַא ןעוועג ענַאל יד ןיא רעבָא םעסערד ייב .רעטייברא עטריזינַאנרַא
 -ענוצ ךָאנ זיא דיירט ןיא רעטײברַא עיינ ןופ ןעמוקניירַא ןעלענש םעד וצ
 .םעטסיס גניטקַארטנַאק-נניבאשזד יד --- הרצ עטייווצ יד ןעמוק

 רע'תמא רעד זיא רעכלעוו ,רעבַאשזד רעד ואוו ,םעטסיס רעד רעטנוא
 רָאנ ,ּפַאש םענעגייא ןייק רהעמ ףיוא טינ טלַאה ,עירטסודניא רעד ןיא סָאב
 גניטקַארטנַאק עניילק ליפ ױזַא ןיא ןעכַאמוצפיוא טייברַא ןייז םיױרַא םיג רע
 עיינ ןֹוא עיינ ץלַא טעקרַאמ ןיא ןיירַא ןעמוק ,ןעגירק ןעק רע יװ ,רעּפעש



 ןווטשנייוו .ב 208

 רָאנ ,עירטסודניא רעד ןופ רעּפעש עיינ ךיז ןענעפע רָאנ טינ .רעּפעש

 ףיוא ןעלקערבוצ ןייא ןיא ךיז ןעטלַאה רעּפעש עדנעריטסיזקע ןיוש יד וליפא

 דיירט ןיא רעטייברַא ענעמוקעגניירַא יינ יד .סטינוי ערענעלק ןוא ערענעלק

 -נָאק ן'רעטנוא רעּפעש ןָאינוי עטריזינַאגרָא יד ןיא ןיירַא טינ ,ָאזלַא ,ןעמוק

 .רעּפעש עטריזינַאגרָא טינ עטנעפעעגנפיוא יד ןיא רָאנ ,ןאינוי רעד ןופ לָארט

 יטנא יד ןעטלאהוצכָאנ רערעווש ליפ ןאינוי רעד ראפ טכאמעג טָאה סָאד

 -ךֶא ןוא סקיירטס עגידנעטש יד ץָארט ןוא .עירטסודניא רעד ןופ גנולקיוו

 -ַאנרָא טינ ןופ טנעצָארּפ רעד זיא ןָאינוי רעד ןופ טייקניטעט סנָאיצַאזינַאג

 רשפא ךָאנ ךיז טָאה רעדָא ,רעבלעז רעד ןעבילבענ רדסכ רעּפעש עטריזינ

 ,טרעסערנרַאפ

 .עכַאזרוא עטייווצ יד זיא סָאד

 ןעלופ ןעגירק וצ ןָאינוי רעד טרעטשעג טָאה סָאװ עכַאזרוא עטירד יד
 רעד ןיא טנעמעלע-רעטייברא רעד סאוו זיא ,דיירט סערד ןיא לָארטנָאק
 ןעטייב ןייא ןיא רדסכ ךיז טלאה עירטסודניא

 טגיטפעשַאב ןעוועג דיירט סערד םייב ןענייז ןערהָאי עטשרע יד ןיא

 ןעירפ יד .עשינעילַאטיא ןוא עשידיא ,ןעיורפ ךילסילשסיוא טעמכ

 יד ןענייז סע יו ,רעטײברַא ענידנעטשַאכ ןייק ןעווענ טינ רעבָא ןענייז

 טנעלפ ךילטינשכרוד .,דיירט ַא ןיא ןיירַא ןעמוק עכלעוו ,רענעמ עטסרהעמ

 ךיז טָאה יז ןענַאװזיב ,רהָאי ףניפ-ריפ םורַא דיירט ןיא ןעטיײברַא יורפ ַא

 -רַאפ ןענעלפ סָאװ ןעיורפ יד ןופ ץַאלּפ םעד ףיוא .םייה ַא טנעדרָאעגנייַא

 ,ןערָאװעג טנעכערעגסיוא זיא סע .עיינ ןעמּוקנָא ןענעלפ ,ּפַאש םעד ןעזָאל

 טנעמעלע רעטייברַאךעיורפ רעד ךיז טייב רהָאי ףניפ עדעי רעפענמוא זַא

 -ַאב ַא ןָאינוי רעד רַאפ טניימעג טָאה סָאד .רעביא ןעצנַאגניא דיירט ןיא

 עבלעז יד ןעטלַאהוצנָא ףיױא זיולב טייקניטעט סנָאיצַאזינַאנרָא עגידנעטש
 דיירט-ןעיורפ א ןיא ךָאנ ןעבָאה וצרעד .ןָאינוי רעד ןיא רעדילנטימ ?הָאצ

 סע עכלעוו ,ןעדָאטעמ סנָאיצַאזינַאנרָא יד ןערעוו טעדנעוװעגנָא טנעקעג טינ

 טײברַא יד ןוא .סדיירט רענעמ ןיא ןערעוו טעדנעועגנָא ךילנייוועג ןעגעלפ

 ,רערעווש ןוא רעמַאזננַאל ליפ ןעגנַאגעגנָא רעבירעד זיא

 לַאקָאל ןָאינוי רעכַאמסערד יד טָאה ץרעמ טַאנָאמ ןיא 1928 רהֶאי ןיא

 -עג (עדָאמ רעד ןיא רהעמ ןעוועג טינ טלָאמעד ןיוש ןענייז ןעטסייוו) 2
 ךָאו א ןעדנוטש 40 ןוא טייברא-ךָאו ראפ קיירטס לארענעג ַא טרהיפ

 יד טָאה קיירטס ןופ טייצ ןיא .יירפ תבש ןוא ךָאוו ַא געט ףניפ ,טיײברַא
 -ענ טָאה יז רעבָא ,טײברַא-ךָאװ רַאפ גנורעדָאפ יד ןעבענענפיוא ןָאינוי
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 רעכַאמסערד עלַא ןעלָאז תבש זַא ןוא ךָאװ-סטײברַא עגידנוטש 40 יד ןענואוו

 םענעי ןופ רערהיפ טּפיוה יד ןופ רענייא .טייברא רעד ןופ יירפ ןייז

 םייב רעכאמסערד א ,ןַא מ כָא ה סוילושז ד ןעוועג זיא קיירטס

 זיא ןוא שזדעלאק רָאבייל א ןופ טריאודַארג רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,ךַאפ

 ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעוט עטסנעהעזעגנא יד ןופ רענייא ןעראוועג

 ,ר ע ב רַא פ ן א מ יי ס ןעוועג זיא 22 לאקאל ןופ ןאמרעשט רעד

 .ןאינוי רעכאמ סערד רעד ןופ רעבמעמ רעניטעט ַא

 ןיא רעטייברא רענעמ ןופ טנעצָארּפ רעד זיא ןערהָאי עטצעל יד ןיא

 יד טלָאװ טרּפ םעד ןיא סנעטסנינייו ןוא .ןעניטשעג ליפ דיירט סערד

 .ןערָאװעג טרעטכיײלרַאפ זייוולייט ןָאינוי רעד ןופ טייברַא סנָאיצַאזינַאגרָא

 . ,ןעטיבעג ךיוא דיירט ןיא טנעמעלע-ןעיורפ רעד רעבָא ךיז טָאה ראפרעד

 .ןערעגרע םוצ רָאנ ,ןערעסעכ םוצ טינ ,טקנוּפדנַאטש ןָאינוי דיירט ַא ןופ ןוא

 עשיאעּפָארייא ראפ אקירעמא ןופ ןערעיוט יד ןעסילשוצ םעד טימ

 סערד יד ןעכלעוו ןופ ,לַאװק רעד ןערָאװעג טּפָאטשרַאפ זיא ןעטנַארנימיא

 -לווער רעד .,רעּפעש ערהיא רַאפ ןעטורקער עיינ ןעניוצעג טָאה עירטסודניא

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ עשינעילַאטיא ןוא עשידיא יד טָאטשנָא זַא ,זיא טַאט

 ןעמענ ,דיירט סערד ןופ טעטירָאיַאמ עטסערג יד טלעטשעננעמַאזוצ רעהירפ

 רעבירַא ןעמוק עכלעוו ,ןעיורפ עצרַאװש זײװכַאלסיב רעביא רעצעלּפ עזיד
 ןוא רעפרעד יד ןופ ןעיורפ רענַאקירעמַא עסייוו יד ןוא ,טוַאס רעד ןופ

 -םיא ןענייז עכלעו ,ןעױרפ עגנוי יד ,ךאלטדעטש עניילק

 ןעמוק ייז שטָאכ ,קרָאי וינ ןיא רהָאי ןחהעצ-טכַא עטצעל יד ןיא ןעסקאוועג

 -יסּפ רעייז ןיא רענַאקירעמַא ךיוא ןענייז ,ןערעטלע עטרעדנַאװעגנייַא ןֹופ

 -ָאד םעד גנוגעװַאב רעטײברַא רעד וצ גנוהיצַאב רעייז ןיא ןוא עיגָאלָאכ

 : .ןעריזינַאנרַא וצ רערעווש ליפ זיא טנעמעלע םעיינ ןעניז

 .קרָאי וינ ןופ ןָאינוי םרָאלייט סידייל יד

 ןעיינ סאוו ,רעדיינש יד ןופ ןאינוי יד זיא ןאינוי סרָאליײט סידייל יד
 ןעבָאה ךאפ ןעזיד ןופ רעטייברא יד .ןעיורפ עכייר יד רַאפ רעדיילק יד
 ,סנַאינוי טַאהעג טרעדנוהרהָאי ןעטצעל ןופ ןערהָאי רעניצניינ יד ןיא ךָאנ
 -ייַא ןוא עשטייד ןעוועג סרָאליײט סידייל עטשרע יד ןענייז קרָאי וינ ןיא
 -:ארנימיא-רעדיינש רעהכַאנ ןוא עשירָאננוא רעטעּפש ,ןעטנַארגימיא עשיר
 ,עטיל ןוא ןעליוּפ ,דנַאלסור ןופ ןעט

 רעטנוא טריזינַאנרַא ןעוועג סרָאליײט סידייל יד ןענייז 1908 רהִָאי ןיא
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 ייב טלהעצעג טָאה עכלעוו ,"דלריִאוו יד ּווֶא סרעקרָאװ לעירטסָאדניא , יד

 ייז עכלעוו ,סקיירטס ּפַאש ענעדישרַאפ טַאהעג ןעבָאה ייז ,רעטייברַא 0

 .א ןעװעג טייצ ערעגנעל ַא זיא טָאנעלעד ןָאינוי רעייז .ןענואווענ ןעבָאה

 .דיירט ןופ רעטייברא ןַא ,ווָא יוו ַא 7 א ס

 ןעטארטעגניירַא ןָאינוי םרָאליײט סידייל עזיד זיא 9 רהֶאי ןיא

 רעדיװ ןַאד טָאה ןָאינוי יד .88 לַאקָאל םלַא לַאנָאשענרעטניא רעד ןיא

 .ןענואוועג ייז טָאה ןוא סקיירטס ּפַאש עסיורג טרהיפעג

 ןיא ,קיירטס לַארענעג ַא טרעלקרע ןָאינוי יד טָאה 1911 רהֶָאי ןיא

 -עלַאב יד .רעטײברַא טנעזיוט רַאּפ ַא טגילײטַאב ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו

 טימ ,"יטייסָאס סרָאליײט םנעשטריומ, יד טעדנירגעג ןַאד ןעבָאה םיטַאב

 יָארּפ! ַא ךרוד קיירטס לַארענעג םעד טלעטעסעג טָאה 38 לַאקָאל רעכלעוו

 ןופ תוריכש יד .,ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןופ ןַאלּפ םעד טיול ,?לָאקַאט

 ןופ ,ךָאו ַא רַאלָאד 26 סלַא ןערָאװעג טמיטשַאב ןַאד ןענייז רעדיינש ַא

 זיא םע .ראלַאד 16 סנירעפלעה-ןעיורפ יד ןופ ןוא ראלָאד 18 רעפלעה א

 ךיוא זיא סע ןוא ךָאו סטייברַא ענידנוטש 48 יד ןערָאװעג טרהיפעגנייַא

 -עלַאב ןוא רעטײברַא יד ןעשיווצ ךוסכס רעדעי זַא ,ןערָאװעג טכַאמענּפָא

 .ןָאשיײרטיברַא ךרוד ןערעוו טלעטעסענ לָאז סָאב

 .קיירטס לַארענעג ַא טַאהעג רעדיוו 8 לַאקָאל טָאה 1915 רהָאי ןיא

 ויא קיירטס רעד ןוא ןערָאװעג ןעכַארבענּפָא "לָאקָאטָארּפ , רעד ןיא ןַאד

 ןהִא טקַארטנָאק ןָאינוי א טימ סימַארּפמָאק ַא ךרוד ןערָאװעג טלעטעסעג

 -ַאב קירוצ רעטייברא יד ןעבָאה טקַארטנַאק םעיינ ן'טיוק .?לָאקָאטָארּפ , א

 .גיםיונ רַאפ ןעניפעג סע ןעלעוו ייז ןעוו ,ןעקיירטס וצ טכער סָאד ןעמוק

 ןענואוועג ןָאינוי סרָאליײט םידייל יד טָאה רעטעּפש רהֶאי ענינייא טימ

 "נוטש סטײברַא עגיטצעי יד ןענייז סָאד .ךָאו סטייברַא ענידנוטש 44 יר

 טציא ןענייז תוריכש ערעייז .רעטייברַארעדיינש עזיד ןופ ןעד

 יו רהעמ טינ טײברַא רעבָא ןעבָאה ייז .ךָאוו ַא רַאלָאד 90 זיב 75 ןופ

 | .רהָאי ןיא ןעטַאנָאמ סקעז

 ןיא רעטײברַא עטריזינַאגרָא טנעזיוט ייווצ םודָא ָאד ןענייז ןעצנַאנניא

 עטסערג יד ןענייז סָאד .טריזינַאגרָא טינ ןענייז ענירעביא יד .דיירט םעד

 .רעדרָא וצ רעדיילק ןעיורפ ערעייט יד ייב ןעטײברַא סָאװ ,ןעיורפ ?הָאצ

 םינ ןענייז עכלעוו ,ךַאפ םעד ןופ רעּפעש עניילק ךס ַא ָאד ךיוא ןענייז סע

 ערעגנעל ןעמ טײברַא רעּפעש עטריזינַאגרַא טינ יד ןיא ,טריזינַאנרָא

 .רענעילַאטיא ?הָאצ עשביה ַא ןַארַאפ זיא דיירט םעד ןיא .,ןעדנוטש |
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 .רעטייברא לעטנַאמ-ךךעגער יד ןופ ןָאינוי יד

 קיירטס לַארענעג רעד ןעכָארבענסיױא טָאה סע ןעוו ,1910 רחאי ןיא

 -נעמעס טוָאקנייר טימ סרעקיימ טוָאקנייר יד ןענייז ,רעכאמקוָאלק יד ןופ

 ייז ןופ ?הָאצ עטסערג יד ?ייוו ,קיירטס ןיא ןערָאװעג טּפעלשענטימ סרעט

 סרעקיירטס טוָאקנייר להֶָאצ יד .רעּפעש סקוָאלק ןיא טיײברַאעגנ ןעבָאה

 סקעז א ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ןעשיווצ ,טרעדנוה ןהעצטכַא ייב ןעוועג זיא

 (= ,סרעטנעמעס טרעדנוה

 טימ קיירטס ןעסיורג רעייז טלעטעסענ ןעבָאה סרעכַאמקוָאלק יד ןעוו

 ,סרעקיימ טוָאקנייר עלַא ןעבָאה ,ןָאשיײאיסָאסַא סרערושטקעפונַאס רעד

 -ַאנרָא ןעמונעג ךיז ,רעּפעש עטלעטעסענ יד ןיא טיײברַאעג ןעבָאה עכלעוו

 רעטנוא ,20 רעמונ ןָאינוי לַאקָאל ַא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סע .ןעריזינ

 .ןָאינוי סרעקרָאװ טנעמרַאנ סידייל לַאנָאשענרעטניא רעד

 -ןייר ןיא ןיא קיירטס רעכַאמקוָאלק ןופ טנעמלעטעס םעד ךָאנ ךיילג

 .שינערעקרעביא ןַא ןעמוקעגרָאפ ,טכַאנ רעביא ןענָאז ןעק ןעמ ,דיירט טוָאק

 ןענייז םורֵא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ,רעּפעש ןעסקאו ןעמונעג ןעבָאה סע

 ייז ןופ עטסיימ יד ,רעּפעש עיינ טרעדנוה ףניפ-ריפ א ןעסקאווענסיוא

 ,רעּפעש-טעווס ןיא טטוָאקניײר ןעטײברַא ןעמונעג טָאה ןעמ .רעּפעש עניילק

 ךילכעזטּפיוה ןעמ טָאה טרָאד טיײברַאעג ,רעמידיוב יד ףיוא ,סרעלעס ןיא

 ייווצ וצ טפיוקרַאפ טָאה ןעמ עכלעוו ,סטוָאקנייר ןעטרָאס עניליב ץנַאג יד

 ,קיטש א רַאלָאד

 ייוצ ןופ טרֶָא םעד ףיױא ןיא טייצ רעצרוק ַא ןופ ףױלרַאפ ןיא

 .סרעקיימ טואקנייר טנעויוט טכא ןעראוועג ,דנעזיוט

 טינ טייקכילנעמ ןייק טולָאסבא טָאה ןאינוי םרעקיימ טואקנייר יד

 עכלעוו ,רעּפעש עיינ ןעסַאמ יד לָארטנָאק רהיא רעטנוא ןעמענ וצ טָאהעג

 .ןעגער א ךָאנ ךאלמעווש יוװ ןעסקאוועג ןענייז

 עֶלַא ןיא קרָאי וינ ןופ ןערעדנַאװ ןעמונעג טָאה דיירט טוָאקניײר רעד
 ןופ רעטייברא ןעסַאפ .הנידמ רעזנוא ןופ טדעטש עניילק ןוא עסיורג
 .טדעטש ערעדנַא ןיא טייברַא ןעכוז ןערהָאפ ןעמונעג ןעבָאה קרָאי וינ
 .קראי וינ ןיא ןעבילברַאפ דיירט טואקנייר ןופ רעטנעצ רעד זיא ךָאד

 םומ וצ טגיטרעפ רעכלעוו ,המאלמ-לעב רעד ןעפורעגנָא טרעוו רעטנעמעס ַא (*
 ןייק ןהעגכרוד ןענעק טינ לָאז םהוא ךרוד זַא ,לעטנַאמ םעד ףָאטש ןעשימעכ ַאזַא
 .םייקסַאנ
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 רעד ןיא טליּפשעג רעכַאמלעטנַאמ-ןענער יד ןעבָאה עלָאר עטסערג יד

 .ןָאןעביוא םעד ןעמונרַאפ ייז ןעבָאה ןַאד טא .נירק-טלעוו םעד ןופ טייצ

 ןענייז טייצ רענעי וצ ןוא ,ןעלטנַאמנענער ןעבָאה טזומענ טָאה יײמרַא יד

 ןענייז עכלעוו ,"סרעקילפ, יד ןערָאװעג טכארטענסיוא לָאמ ןעטשרע םוצ

 .ןעטנעדוטס שזדעלַאק ייב ךילכעזטּפױה ןוא םוטעמוא רעֶלוּפָאּפ ךיוא טציא

 -נעגער רָאנ טינ טכַאמענ רעטיײברַא עניזָאד יד ןענָאה טייצ-המחלמ ןיא

 ןופ טיײברַא יד ןעוועג ךיוא זיא סָאד .סעקסַאמדזַאנ ךיוא רָאנ ,ןעלטנַאמ

 טָאה רעכאמ-לעטנאמנענער רעטינענ א .רעכאמ טואקנייר יד
 -ָארקעג עקַאט ןעבָאה ייז ןוא ,ןעזיירּפ ערעסָאװ טסייוו רעוו ןענָאמ טנעקעג

 טיובעגפיוא ערעייז ןָאינוי יד זיא עקַאט טייצ רענעי ןיא טָא ןוא .ךיוא ןעג

 טהילבוצ ךיז טָאה דיירט רעצנַאנ רעד ןוא ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ ןערָאװעג

 .ןפוא ןערַאברעדנואוו ַא ףיוא

 ןאינוי יד .עכילהערפ ַאזַא טינ ןעראוועג ענַאל יד זיא המחלמ רעד ךָאנ

 -אווענ זיא דיירט ןיא ןָאזעס רעד ,ןערעוו ךאווש לעסיב א ןעביוהעגנָא טָאה

 -ָאה רעכאמ לעטנַאמנענער יד ןופ ?הָאצ עשביה ַא ןוא רעצרוק א רהעז ןעד

 ןענייז ייז ןופ ךס א .תוכאלמ ערעסעב ,ערעדנא וצ ןָאטענ םענ א ךיז ןעב

 | ,דיירט קואלק םעד ןיא ןיירַא

 עטסרהעמ יד ןוא ,ןעדיא ןענייז דיירט םעד ןיא רעטיײברַא עלַא טעמכ

 ןענייז ךאלטדעטש עניילק יד ןיא .ןעדיא ךיוא ןענייז ןעטנאקירבאפ

 דיירט םעד ןיא רעדילנטימ-ןעיורפ .דיירט םעד ןיא רענעילַאטיא ךיוא ָאד

 | | .גינייוו רהעז ָאד ןענייז

 -ענ 20 לַאקָאל רעכַאמ טוָאקנייר םעד זיא רהֶאי ףניפ עטצעל יד ןיא

 .טלַאהעג ןעטוג ַא ןוא ןעדנוטש ערעסעב ךיז ראפ ןעפמעקוצסיוא ןעגנול

 ןעדנוטש 40 רָאנ טייצ עגנַאל א ןיוש דיירט רעייז ןיא עקַאט ןעמ טייברַא

 זיא סע רעבָא ,ךָאוו ַא רַאלָאד 40 זיא טלַאהעג םומינימ רעד .ךָאװ ַא

 ןופ טכַאמ ןעמ .טלַאהעג אזַא ןעגירק לָאז סָאװ, רעטײברַא ןייא ןייק ָאטינ

 ,ךָאוו א רַאלָאד 00 טכַאמ סָאװ רענייא ַאזַא ,ךָאװ א רַאלַאד 90 זיב 0

 ןעלטנַאמנענער יד ןופ סרעטנעמעס יד ,"עקילַאק , א ראפ טכַארטַאב טרעוו

 ,רערענעלק ַא זיא ןָאזעס רעייז רעבָא ,ךָאװ א ראלָאד 100 רעביא ןעכַאמ

 --ַאד סרָאטיײרעּפא יד .טײברַא עטונ עמַאס יד ייב רָאנ ָאד ןענייז ייז לייוו

 עטוג ןעבָאה טיײברַא רעד וצ ףרַאד ןעמ ,תוכאלמ-ילעב עטונ ןייז ןעפ

 -עש ערעסעב יד ןיא .ךיוא ןעטפערק ןעבָאה עקַאט ףרַאד ןעמ ןוא רענניפ

 .קַאלשרעטנוא םעד ֹוצ ןעהיינ סָאװ ,סרעשיניפ ָאד ךיוא ןענייז רעּפ
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 ."עטימָאק ןָאשקע טניָאשוד , יד ןוא ןעטסינומַָאק יד טימ ףמַאק רעד

 ןעטסינומָאק יד ןופ סולפנייא רעד זיא 1928-1924 ןערהָאי יד ןיא

 -ייז ןעכאזרוא .ןעניטשעג קראטש רעכאמ סערד ןוא קואלק יד ןעשיווצ

 . רעקראי וינ ןופ ,22 ןוא 9 ,2 סלאקָאל יד ןיא .עליפ ןעוועג םעד ראפ ןענ

 יד ןעשיווצ טייהנעדירפוצמוא עקרַאטש ַא טשרעהעג טָאה ,דראָאב טניאשזד

 -סלאמאד רעד ןופ ןעננורהיפ יד ןענעג סעדווירק עליפ רעביא רעדילגטימ

 ןעועג ןענייז עכלעוו ,ןעטסינומָאק יד .עיצארטסינימדַא-אינוי רעגיד

 ןעבָאה ,ןעּפורג-"ניל ?לאנָאשייקוידע ןאינוי-דיירט , יד ןיא טריזינַאגרָא טוג

 יד טּפאכענפיוא ןעבָאה ייז .טצונענסיוא טייהנעדירפוצמוא עניזָאד יד

 -ענ עיצאטינַא עקראטש א ןעביוהענפיוא ןוא רעדילנטימ יד ןופ סעדווירק

 סע ןא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןאינוי רעד ןופ רערהיפ עטלַא יד ןעג

 ,סלאקָאל עטנָאמרעד יירד יד ןיא טכַאמ יד ןעּפַאכרַאפ וצ ןעגנולעג ייז זיא

 ןעטיירפשוצסיוא ןוא רעדילנטימ יד ןעצעהוצפיוא יז ןעצונַאב וצ ןוא

 ,דראָאב טניאשזד ןיא ךיוא טכאמ רעייז

 עטכעלש יד יירעצעה רעייז ןיא ןעטסינומָאק יד ןעפלָאהעג טָאה ליפ
 ןעגנוהיצַאב עטננערטשעגנָא יד ןוא דיירט קואלק ןיא ענאל עלעירטסודניא
 .סנָאשייאיסָאסא םרערושטקעפונַאמ יד ןוא ןאינוי רעד ןעשיווצ

 זיא סרערושטקעפונאמ יד ןוא ןאינוי רעד ןעשיווצ טנעמירגא רעד
 ַא ןיא ןעוועג טינ ןַאד ןיא ןָאיני יד .1924 רֶהֶאי ןיא ןעגנַאגעגסױא
 לאנאשענרעטניא רעד ןופ רערהיפ יד ןיא סע ןוא קיירטס ַא ןעפור וצ עגַאל
 ,קראי וינ ןופ רָאנרעװַאנ ןענידסלאמאד םעד ןעריסערעטניאראפ וצ ןעגנולעג
 ןיא עגאל יד ןעכוזרעטנוא לָאז עכלעוו ,עיסימָאק א ןעמיטשַאב לָאז רע זא
 ןעטסינומָאק יד .םידדצ עדייב ןופ ןעננורעדָאפ יד ןוא עירטסודניא רעד
 -ראפ ךיז לָאז ןאינוי יד זא ,םעד ןענעג עיצאטינַא ןא ןעביוהעגפיוא ןעבָאה
 ןעשינָאגאמעד א ףיוא ןעבָאה ייז ןוא ,ןָאשימאק ס'רָאנרעװַאנ ן'פיוא ןעזָאל
 ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ ןעלעטשוצסיורא רעטייברַא יד טצעהעג ןפוא
 טנעקעג טינ ןעגנוגנידַאב ענידסלאמאד יד ייב טָאה ןעמ זא ,טסואוועג
 .ןעכיירגרעד

 רעדילנטימ יד ףיוא גנוקריוו עדנעריזילארָאמעד א טַאהעג טָאה סָאד
 -ּמִא רהעז םעדכרוד זיא רעּפעש יד ןיא ןאינוי רעד ןופ לָארטנַאק רעד ןוא
 .ןעראוועג טכאוושעג

 ןאד זיא ןאינוי רעד ןופ רעדילגטימ עוויטקַא ןוא רערחיפ יד רַאפ
 -וצ ןעגידנעטשלָאפ א ןופ ןאינוי יד ןעטיחרַאפ וצ ידכ זא ,ןעראוועג רָאלק
 זומ ,רעּפעש יד ןיא ןעגנוגנידַאב-סטייברַא יד ןעצישַאב ןוא ,ךורבנעמאז
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 רעבָא .רעּפרעק ןאינוי םעד ןופ ריוושענ עשיטסינומָאק יד ןעדיינשסיוא ןעמ

 ףיוא ייז ןעזײװנָא ןוא רעדילגטימ יד וצ ןעּפָא ןעמוקוצסיורא טָאטשנא

 סָאד סאוו ןעדָאש םעד ןוא ןעטסינומָאק יד ןופ טייקניטעט עשינָאנאמעד יד

 א ףױוא ייז ןענעגענַאב טָאטשנא ; רעטייברא יד ןוא ןאינוי רעד טגנערב

 "מעמ יד ןופ ןערעוו טעטלַאװרַאפ לָאז ןָאינוי יד ביוא --- וישיא ערָאלק

 יד ןעפראוורעטנוא ךיז לָאז יז רעדא עטמאעב עטלהעוורע ערעייז ןוא סרעב

 -- סנעשיטילָאּפ ערהיא ןוא ייטראפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טפאשרעה

 ןעדאלנייא ראפ ,עגאלק עשינכעט ַא טכוזענסיוא עיצארטסינימדא יד טָאה

 זיא סאוו וישיא ןַא ,גנורעייפ יַאמ-ןעטשרע ןא וצ רענדער עשיטסינומַאק

 םעד טכאמעג טָאה ןוא סרעבמעמ יד ןעשיווצ רעלוּפָאּפ ןעוועג טינ ??כב

 ןעגנוניימ עשיטילָאּפ יד ןערירוזנעצ ןעליוו רערחיפ ןאינוי יד זא ,קורדנייא

 .רעדילגטימ יד ןופ ןעגנונייצרעביא ןוא

 םעד םִא טימ טצונַאב טקישעג ץנאג ךיז ןעבָאה ןעטסינומָאק יד

 סעוויטוקעזקע יד ןעוו .עיצארטסינימדא רעד ןופ רעלהעפ םענעגנַאגַאב

 -ראפ ךיז ייז ןעבָאה ,ןעראוועג ןעסָאלשעגנסיױא ןענייז סלאקָאל יירד יד ןֹופ

 ַא ןעבױהעגנָא טָאה עכלעוו ,"עטימָאק ןָאשקע טניִאשזד, א ןיא טנינייא

 "םעמ יד ןעשיווצ ןעבָאה ןעטסינומָאק יד ,ןאינוי רעד טימ ףמאק ןערעטיב

 ןעסַאלשעגסױא ייז טָאה ןאינוי יד זא ,קנאדעג םעד טיירפשראפ סרעב

 יד ןופ ןעסערעטניא יד טנידייטראפ ןעבָאה ייז סאוו ,ראפרעד טש'רמולכ

 ןערעכעה לָאז ןעמ זא ,ןעזָאלרעד טינ ןעבָאה ייז סאוו ,ראפרעד ,רעטייברא

 ָאיצידנָאק ערעסעב טרעדָאּפעג ןעבָאה ןוא ,םודנערעפעד א ןהֶא סויד יד

 תוחומ יד ט'מס'ראפ טָאה עדנאנאּפארּפ עגיזָאד יד ,ךעּפעש יד ןיא ןענ

 -עגסױרַא וצרעד ךָאנ ןענייז ןעטסינומָאק יד ןעוו ןוא ,רעדילנטימ עכיפ ןופ

 קראטש רהעז סע טָאה "1 סויד ןייק טינ טלהָאצ, --- יירשענ ןץ'טימ ןעמוק

 ,רעדליגטימ ?הָאצ רעסיורג ַא ייב ןעמונעגסיוא

 -עד עגיזיר טשזדייטסעג טייצ רעד ךרוד ןעבָאה ןעטסינומַאק יד

 לאנאשענרעטניא יד .קראי וינ ןופ סלָאה עטסערג יד ןיא סעיצארטסנַאמ

 -עגנָא טָאה ןוא גנולעטש רהיא ןיא רעכאווש ןעראוועג זיא עיצארטסינימדַא

 -עמ לארענעשזד רעד ,גרעבנייפ לעארזיא .ןעסימָארּפמָאק ןעכאמ ןעביוה

 עגַאלק יד טבארבעגניירא ?עיציפָא טָאה רעכלעוו ,ןאינוי רעד ןופ רעשזדענ

 ןופ ןערינגיזער וצ ןעראוועג ןעגנואווצעג זיא ,סעוויטוקעזקע יירד יד ןענעג

 רעד ,ןײטשלרעּפ ריאמ ןערינניזער טזומעג ךיוא טָאה יזא .טמַא ןייז

 ןאינוי רעד ןופ עיצארטסינימדא יד רהעמ סאוו .2 לַאקָאל ןופ רעטכַאװראפ

 ,טלהיפרעד ןעטסינומָאק יד ךיז ןעבָאה רעקרַאטש ץלא ,ןעבעגענכַָאנ טָאה

 ןעבעגעגבַאנ לאנָאשענרעטניא יד טָאה ףמאק ןעניכַאװהעצ א ךָאנ זיב
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 עשירָאזיװָארּפ עֶלַא .עטימאק ןָאשקע טניאשזד רעד ןופ ןעגנורעדָאפ עלַא
 -היפ יד ןעבענעגרעביא ןוא טרינניזער ןעבָאה עטמאעב ןוא סעוויטוקעזקע
 טנעה יד ןיא סנָאינוי רעכַאמ סערד ןוא קואלק רעקרָאי וינ יד ןופ טפַאשרער
 ,ןעטסינומָאק יד ןופ

 יד ןוא 1926 רהָאי ןיא רעכַאמקואלק יד ןופ קיירטס לארענעג רעד
 .ןעטסינומָאק יד ןופ גנוסילשסיוא

 -סיס נניטקארטנַאקינניבאשזד רעד ןופ תורקפח יד ןעטָארוצסיױא םוא

 יד טלעטשענסױרדַא ןָאינוי יד טָאה ,דיירט סקוָאלק רעקרָאי וינ ןיא םעט

 א זַא ,טסייה סָאד ."סרָאטקַארטנָאק ווא ןָאשייטימיל , ןופ גנורעדַאפ

 ױזַא רָאנ -- סרָאטקארטנַאק ?הָאצ עטקנערשַאב א ןעבָאה לָאז רעבאשזד

 ,ןעוועג זיא ןָאינוי רעד ןופ קנַאדעג רעד .ןעניטפעשַאב ןעק רע ליפיוו ליפ

 ,ליוו רע ואוו עראוו ןייז טימ ןעפרַאו ןענעק טינ ךיז לָאז רעבאשזד רעד זא

 .סרָאטקַארטנַאק ענידנעטש ענייז וצ טײברַא ןעבענ ןעזומ לָאז רע רָאנ

 ,ערעטיב יד טפַאשענּפָא ?ייט ןעסיורנ א זיב טלָאװ גנונדרָאנייַא ַאזַא

 יד ןעשיוצ ןָא טציא טהענ סע סָאװ ,סרעדרָא ךָאנ שינענָאי עדנילב

 ףיֹוא טייקכילטראווטנאראפ א טניילענפיורא טלָאװ סע  .סרָאטקארטנָאק

 -.טנאראפ א טניימ סָאד ןוא ,סרָאטקארטנַאק ענייז ראפ רעכבַאשזד םעד

 יד .סרָאטקארטנַאק יד ןופ רעּפעש יד ןיא תוריכש יד ראפ טיײקכילטרָאוװ

 סע .םארנָארּפ ןעלעירטסודניא רהיא טימ ןעמוקעגנסיורא ןַאד זיא ןָאינוי

 רענידטסלָאמאד רעד טָאה ,קיירטס-לארענעג א ייב ןעטלאהעג רעדיוו טָאה

 ןוא טשימעגניירא ךיז ,טימס דערפלַא ,טייטס קרָאי וינ ןופ רָאנרעװַאג

 גנוכוזרעטנוא עכילדנירנ א ןעכאמ לָאז עכלעוו ,עיסימָאק .א טמיטשאב טָאה

 -רעטנוא רעד ןופ דנורג םעד ףיוא לָאז ןוא דיירט-קואלק ןיא עגַאל רעד ןופ

 ןערעוו ןעמונעגנא ןעלָאז סע ןעלטימ א ראפ סָאװ ןערידנעמָאקער גנוכוז
 ןופ ןענאטשאב זיא עיסימָאק יד .,עירטסודניא רעד ןיא ןעדירפ ןעפַאש וצ

 רענילייווטייצ א וצ טכארבעג ןעבָאה ייז .רעוט-ללכ עניטכירפיוא ,עטסנרע

 רעד ןיא רעמהענרעטנוא עלא ןוא ןָאינוי רעד ןעשיווצ גנונידנעטשרַאפ
 ןיא ןעלָאז עכלעוו ,ןעטרעּפסקע טלעטשעגנָא ךיוא ןעבָאה ייז .עירטסודניא
 ,עירטסודניא קוָאלק רעד ןופ ןעדנעטשמוא עלא ןערידוטש טייצ רעבלעז רעד
 א ךָאנ .רעטייברא יד ןופ עגאל יד ךילכעזטּפױה ,ןעמעלבָארּפ ערהיא עלא
 טניטעטשאב טכירַאב ַא ןיא ןעטרעּפסקע יד ןעבָאה גנושרָאפסיױוא רעיונעג
 רעדנעריזילארָאמעד רעד ןענעוו ייס טעטּפױהַאב טָאה ןאינוי יד סאוו ץלא
 -ןיא רעד ףיוא םעטסיס גנירושטקעפונאמ-בָאס-נניבַאשזד רעד ןופ גנוקריוו
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 ןופ ןעגנוגנידַאב-סנעבעל יד ןופ גנובָארגרעטנוא רהיא ייס ,ל5כב עירטסוד

 םימ ןעזיואב ןעבָאה עיסימאק רעד ןופ ןעטרעּפסקע יד .,רעטייברא יד

 ןענַאילימ רעגילדנהעצ ןופ טסולראפ ןענידלאווג םעד ןעטקאפ ןוא ןערעפיצ

 -וצ רעכילריטַאנמוא רעד ךרוד ךילרהעי טָאה עירטסודניא יד סאוו סראלָאד

 רעטייברא יד זא ,ןעזיוואב םעד וצ ןעבָאה ייז .רעּפעש יד ןופ גנורעטילּפש

 זיא רעטייברא יד ןופ טיונ יד ; טייקגיזָאלסטייברא רעשינָארכ א ןופ ןעדייל

 טָאה ןעטרעּפסקע יד ןופ טכיראב םעד ףיוא ךיז גידנעציטש .עכילקערש א

 יד ןעבעגכָאנ ןעלָאז רעבעגנ-סטייברא יד זא ,טרידנעמָאקער עיסימָאק יד

 -ַאדנעמַאקער יד ןעשיװצ ןוא ןאינוי רעד ןופ ןעגנורעדאפ עטסניטכיוו

 ;םרערושטקעפונַאמ-בָאס להָאצ יד ןופ גנוצנערגַאב יד : ןעוועג ןענייז סעיצ

 -בָאס עלַא ןעשיווצ טייברא ןופ גנולייטוצ עכיילג א ךילגעמ טייוו יוװ ףיוא

 -םעשאב ּפאש א סָאװ ,רעטייברא ?הָאצ רעד טיפ רעּפעש גנירושטקעפונאמ

 -עגנייא-טסעפ ןיא ןיולב ןערעװ ןעבעגעגסיורא לָאז טייברא ; טגיט

 םינ ;עירטסודניא רעד ןיא טרירטסישזדער ןענייז עכלעוו ,רעּפעש עטלעטש

 -נעטשאב יד ןעדייס ,רעצעלּפ ערעדנא וצ טייברא םוש ןייק ןעבענוצסיורא

 ;יזיב ןענייז רעבאשזד ןעטמיטשאב א ראפ ןעטייברא סָאװ רעּפעש עניד

 .םעשזדייוו יד ןופ סלייקס יד ףיוא גנורעכעה א ךיוא

 עיסימָאק ס'רָאנרעװַאג םעד ןעוו ,1926 רהֶאי ןיא ןענייז ,רעבָא קילנמוא םוצ

 "ור םייב ןענַאטשעג ,סעיצאדנעמָאקער עטצעל ערהיא טכארבעגניירַא טָאה/

 ןיא גייצליּפש ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ עכלעזַא ןאינוי רעד ןופ רעד

 רעכאמקואלק יד ןופ ענַאל יד .סנעשיטילָאּפ עשיטסינומָאק ןופ טנעה יד

 -על א ןעכאמ טפראדעג ןעבָאה ייז רעכלעוו ןופ ,עירטסודניא רעד ןוא

 סע סאוו רקיע רעד .ןעגנאגעגנָא סאוו גינייוו סנעשיטילַאּפ יד זיא ,ןעב

 גנולדנַאה ענעי רעדָא יד ?יפיוו ףיוא --- ןעוועג זיא טרעמיקענ ייז טָאה

 ליפיוו ףיוא ,ייטראּפ רעייז ןופ שזיטסערּפ םעד ןערעפערגרַאפ טעוװ ערעייז

 ןעצונ עטסרהעמ יד ןעגנערב ,סנעשיטילָאּפ סלא ,ןיילַא ייז טעוװ סָאד

 ייז ןעלעטש קיטילָאּפ ןעליּפש רעייז טימ סאוו ,טרַאעג טינ ייז טָאה סע

 .רעטייברא רעטנעזיוט רעגילדנעצ ןופ סנעבע? יד ןוא טיורב סָאד ןָאק ןיא

 .ףןצסיורא טרעדָאפעג ךיז טָאה קיטילָאּפ רעשיטסינומָאק רעד ראפ

 -נעטשמוא עלַא רעטנוא קיירטס-?ארענעג א ןיא רעכאמקואלק יד ןערהיפ

 -ַאב ןענייז עכלעוו ,רעטייברא ףיוא ,דנַאטשוצ ןעלַאמרַאנ א ןיא ןעד

 םינ סנעשיטילַאּפ עשיטסינומָאק ןענעק ,ןעבעל ַא ןעכַאמ ןוא טניטפעש

 -לעזא וצ זיולב טרילעּפא עזַארפ עשיטסינומָאק יד .סולפנייא ןייק ןעבָאה

 ,גנולפייווצראפ רעייז ןופ טלעמוטוצ ןוא טלעפייווצראפ ןענייז עכלעוו ,עכ

 ןעמ סאוו גינייוו ןעקנעד ןוא ןעדייל טימ ךיז ןעגרעוו סאוו ,עבלעזא וצ
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 ,ןעטסינומָאק יד .ןערעוו וצ רוטּפ ןעדייל יד ןופ ידכ ,ןָאט תמאב ףראד
 -עג ןעבָאה ,ןאינוי רעכַאמקואלק רעד ףיוא טצעזעגננָא ךיז ןעבָאה עכלעוו

 א ןעריצָאװָארּפ וצ רעכאמקואלק יד ןעשיווצ ןעטנענא ערעייז טרעדרָא
 -עג ןעפורענסיורא זיא קיירטס רעד ןוא ןָאטענ סָאד ןעבָאה ייז .קיירטס

 .ןעראוו

 קיירטס םענעי ןעמ טָאה קיטילָאּפ עשיטסינומָאק עבלעזיד רעביא

 טָאטשנא ,סרערושטקעפונאמ רייסניא יד ןענעג טעטכירעגנ ךילכעזטּפיוה

 ןערהיּפוצנָא ;גיהעפ גידנעייז טינ .סרעבאשזד יד ןענענ םהיא ןעטכיר וצ

 ןופ עיניל רעד ףיוא ןעגנַאנעג ןעטסינומָאק יד ןענייז ,ףמַאק ןעמַאזקריוװ ַא

 -בָאנ ןענעק וצ ידכ ,רעטכייל זיא'ס ואוו ,ןעטרָאד ,דנַאטשרעדיװ ןעטסנעלק

 -בָאס יד זא ,ןעוועג זיא טאטלוזער רעד .ניז ןעטפָאלבענ א ןעּפאכ םעד

 -עג ןעבָאה ,עטלעטעסעג טינ ןוא עטלעטעסעג ,רעּפעש גנירושטקעפונאמ

 -ייוו דהעז ןעבָאה סרעבאשזד יד ןוא ,סרעבַאשזד יד ןופ טייברא יד טכַאמ

 א ןעוװעג רָאנ סָאד ןיא סרעבאשזד יד ראפ .קיירטס םעד טלהיפעג נינ

 קיירטס ן'כרוד ןעוועג (ענייז רעּפעש-דייסניא יד סאוו םעד רעביא .הבוט

 -עג ןוא סרעדרָא רחעמ ןענַארקעגנ סרעבַאשזד יד ןעבָאה ,טריזילַארַאּפ

 | .ןעטיפָארּפ עסיורג רָאנ טכאמ

 םעד טלעטעסעג ןעטסינומָאק יד ןעבָאה ,ןעקיירטס ןעכָאװ 19 ךָאנ

 ייז .ןָאשייאיסָאסא רעד ןופ סרערושטקעפונַאמ עסיורג יד טימ קיירטס

 ,ןעננורעדאפ עטסניטכיו יד םיטַאבעלַאב יד ןעבענעגכָאנ רעבָא ןעבָאה

 ,ןעראוועג ןעפורעג ךילטנעגייא ןיא קיירטס רעד עכלעוו בילוצ

 סעיצאדנעמַאקער יד ןופ ןעטקנוּפ עטסגיטכיוו יד ןעריולרַאפ טָאה'מ

 ,ןעניווענ טנעקעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעטקנוּפ ,עיסימָאק ס'רָאנרעװַאנ ןופ
 ,קיירטס א ןהָא ןעניוועג ןֹוא

 ןעלעטשוצּפָא ןַאלּפ רעד יוװ יוזא ,סרָאטקַארטנָאק ןופ גנוצנעדנַאב יד

 -אוועג טע'נרה'רעד ןעצנַאגנניא ןיא ,רעּפעש עניילק ןופ גנורהעמרַאפ יד

 רעד ןופ טנעצָארּפ 78 םורַא ןערילָארטנָאק עכלעוו ,סרעבַאשזד יד .ןער

 -עס ַא ןופ ןערעה טלָאװעג טינ וליפַא ןעבָאה ,סטנעמרַאנ ןופ עיצקודָארּפ
 -ייז סָאװ ,ןענָאיצידנָאק עֶלַא טימ ןעמאזוצ ,ןאינוי עצנַאנ יד .טנעמלעט
 ןענייז ,ןערָאװעג טרעבָארע ןעננוננערטשנָא ערעטיב ליפ יוזא ךרוד ןענ
 .ראפענ ןיא ןענַאטשעג

 -וטיס עצנַאנ יד ןעמונעגרעביא רעבירעד טָאה לענַאשענרעטניא יד
 -ןאינוי רעד ןופ ןעטסינומָאק יד טגיטייזַאב טָאה ,טנעה ערהיא ןיא עיצַא
 סרעבאשזד יד טימס טלעטעסענּפָא ךיױא טָאה ןוא ,טּפַאשרערהיפ
 -ַאר וצ ןעגנלעג ןיא טימרעד .סרערושטקעפונַאמ יד םימ ןוא
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 ,ןעועטאר וצ ךילנעמ ןעוועג ךָאנ זיא סע סאוו ןֹוא ,ןאינוי יד ןעוועט

 רעד ,רעבָא ?יצ:טּפוה רעד .ןעננוננידאב-סטייברא ֹוצ ךייש זיא סָאװ

 -נָאק ןופ גנוצינערנַאב יד -- טבערטשעג טָאה ןאינוי יד ןעכלעוו וצ ,ליצ

 ךָאנ ךיז טָאה ?יצ רעזיד ,ןעריולראפ ןעוועג ןיוש זיא --- סרָאטקַארט

 / טינ רעּפעש גנירושטקעפונַאמ-בָאס לָאצ יד זיא רָאנ טינ .טרעטייוורעד רהעמ

 .סיטקַאט-קיירטס רעשירעכערבראפ רעד ךרוד רָאנ ,ןעראוועג טרענעלקראפ

 טרעסערנרַאפ ליפ רעּפעש עכלעזא ןופ להָאצ יד זיא ןעטסינומָאק יד ןופ

 ןיא ןעמוקוצניירא טייהנעגנעלעג א ןעפאשענ טָאה קיירטס רעד .ןעראוועג

 .סרערושטקעפונַאמ-בָאס עיינ עטרעדנוה ראפ טעקראמ-קואלק רעקראי וינ

 ןערעו רענעלק ץלא ,להָאצ רעייז טרעו סע רהעמ סאוו ,ךילריטַאנ ,ןוא

 -ָאמעד יד רעסערנ ץלא ,רעּפעש יד רענעלק סָאװ ןוא ,רעּפעש יד ?לכב

 ץלא ןוא ןערילָארטנַאק וצ עירטסודניא יד זיא רערעווש ץלא ,עיצַאזילַאר

 ,רעטייברא יד ןופ ענַאל יד טרעוו רענרע

 ןעבעגעגסיוא ןעטסינומָאק יד ןעבָאה ראלָאד ןָאילימ בלַאה ַא ןוא יירד

 ןעבָאה ייז ןוא 1926 רהָאי ןופ קיירטס רעכאמ קואלק םעד ןיא

 עמוס רעניזיר רעזיד ןופ ןובשח םוש ןייק ןעבענענּפָא טינ לָאמ ןייק

 סע ליפיו :רעסַאו יו ןעסָאלפעג זיא טלענ ןא ,רָאנ סייוו ןעמ .,טלענ

 -ָאה סנאינוי ערעדנַא זא ,סייוו'מ .גינייוו ןעוועג ץלַא זיא ןעמוקענניירא זיא

 ףיוא קיירטס םעד ראפ ראלַאד טנעזיוט 120 רעביא טרעייטשענייב ןעב

 .ברא רעד ,"סטרעוורָאפ, רעד זַא ;לענַאשענרעטניא רעד ןופ ליּפַא םעד

 ןוא ּפעק יד ,סרעירָאֿפ יד ,דעטײמַאנלַאמַא יד ,ןאינוי סרעניימ יד ,גניר

 -- רעכאמ-רעווקענ יד ,רעטייברא ךוב-טעקאּפ יד ,רעטייברא ירענילימ

 שטָאכ ,טנאה רעלופ א טימ קיירטס םעד ראפ טלעג ןעבענענ ןעבָאה עלא

 סעיצאזינַאנרָא עלא יד ןעלדיז ןייא ןיא ןעטלאהעג ןעבָאה ןעטסינומָאק יד

 .נונענ טינ טינ'מ ןא טנָאזעג ןוא

 רעשידיא ַא טָאה לָאמ ןייק -- !ראלָאד ןָאילימ בלַאה ַא ןוא יירד

 םרעקיירטס יד ןעבָאה לָאמ ןייק .טלעג ליפ יוזא טסָאקענּפָא טינ קיירטס

 לָאמ ןייק .דלעגקיירטס יד ןופ עציטש לייט םעניילק ַאזַא ןעגָארקעג טינ
 יוזא ןוא ,סיירטס םעד ןעפלעה וצ ןעראוועג ןָאטענפיױוא גנינייוו .ױזַא זיא

 .םהיא ןענידעש וצ ליפ

 -עלַאב יד ןעבָאה ,טעדנירגענ ךיז טָאה ןאינוי רעכאמקואלק יד טניז

 ערעייז ןופ רעטייברא ןעגאזטנע וצ טנַאה עיירפ א טכוזעג רעמיא םיטַאב

 -ָאה דיירט קואלק םעד ןיא סטוא-קאל ןוא סקיירטס עסיורג עלא .,רעפעש

 ."רעייפ דנע רעייה , ןופ טקנוּפ ןייא םעד םורא רָאנ טהערדעגנ ךיז ןעב
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 ײ! ןאינוי רעד ןופ ןעננורעדַאפ עלא ןעבעגוצכָאנ טיירג ןייז ןעלעוו רימ ןוא, ,ט'הנעט'עג םיטַאבעלַאב יד ןעבָאה ,?עיגעליווירּפ ענייא יד טָא זנוא םיג
| 2 

 ,רהָאי ַא לָאמ ייווצ רעטייב -רא ערעייז ןופ טנעצָארּפ 10 ןעפרַאװסױרַא ןוא רעּפעש ערעייז "ןעריזינַאג -רָאער , וצ טכער א סרערושטקעפונַאמ יד טינ סאוו ,"ןָאשיײזינַאגרַאיר ןופ טקנוּפ רעד ןעראוועג ןעבירשעננייא ןיא ,סרערושטקעפונַאמ דייסניא יד טיח ןעטָאלשעג קיירטס ן'כָאנ ןעבָאה ןעטסינומָאק יד סאוו טנעמירגַא םעד ןיא ,1920 ןופ קיירטס -עד ןעמוקעג זיא סע זיב -- ,ןענואוועג גיר --נעטש טָאה ןוא ,גנורעדָאפ עזיד טפמעקאב גידנעטש טָאח ןאינוי יד
 .סנָאשייזינאגראיר יד ראפ ארומ סיוא ןאינוי רעד ןיא טייקגיטעט רעייז ןעבענפיוא טזומעג ןעב -ָאה ייז ,ןענייווש ןוא נָאטהעװ רעייז ןעקיטשראפ ,ןעטייהניימעג יילרעלא ןחעזוצוצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז טייל-ןאינוי עטוג עליפ ,עליפ .ןעמוק -ןֶא טעװ סנַאשײזינַאנראיר ןופ טַאנָאמ רעד ןעוו ,ןענעכערּפָא רעכיז םהיא טימ ךיז טעװ סָאב רעד לייוו ,בַאשזד ןייז םימ ןענענעזעג ךיז געמ רע זא טסואוועג טָאה ,סנעכערבראפ ןייק ןהעגַאב סָאבעלַאב םעד טזָאלעג טינ טָאה ןוא סנַאשידנָאק ןאינוי יד טיהענּפָא טָאה סאוו רענייא  .ייז ראפ ןעמענ -נָא טנעקעג טינ ךיז טָאה ןאינוי יד ןוא .סנַאשיײזינַאגראיר יד ןיא רעּפ -עש יד ןופ ןעפראוועגסיורא עטשרע יד ןעמ טָאה ייז ,רעריטראמ עטשרע יד ןעוועג ןענייז טייל-ןאינוי עטוג ערעדנַא .יד ןוא טיילרעשטיּפאש יד .טכארבעג טָאה סָאד ןעטַאטלוזער עכילקערש א ראפ סאוו ןהעטשראפ ןעק ,ןאינוי א ןופ טייברא רעשיטקארּפ רעד טימ טנַאקַאב זיא סע רעוו

 .דנאל ןעצנַאנ ןֹופ סרעטנעצ-קואלק עלא ןיא רָאנ ,קראי וינ רעטיירג ןיא זיולב טינ ןעגנוגנידאב-סטייברא יד ןערילָארטנַאק לָאז עכלעוו ןוא ,עסאר רעדא טעטילַאנָאיצַאנ ןֹופ דישרעטנוא ןהָא ,ךיירט ןופ רעטייב -רא עלא ןערעהעג ןעלאז סע רעכלעוו וצ ,ןאינוי רעכאמקואלק א ןעיובוצ -םיוא (1910 זיב 1880 ןופ) רהאי גיצנאווצ-ןוא-ריפ ןעמונעג טָאה םע |
 ןיֹוש ייז טריזינַאגרָא ןעמ ןעוו ןליפא ,ןעטלַאהפיוא טינ סנאינוי ןייק ןענעק עכלעוו ןוא ,סנאינוי ןיא ןעריזינַאגרָא טינ ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעשנעמ ראפ ןעטלאהעג ייז ןעבָאה ייז ניהעפ-סנאיצאזינַאגרָא ןענייז ייז זא טביולג -ענ טינ ןעבָאה ייז .טיילסענסזיב עניילק רעדא סרעלדעּפ ןייז וצ זיולב סיוא ךיז ןעגיוט סאוו ,ןעשנעמ ףיוא יו ןעטנארגימיא עשידיא יד ףיוא טקוקעג רעטייברא עטריזיגאגרַא רענאקירעמא יד ןעבָאה 1910 זיב
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 יד ןעמ טָאה ,1910 זיב 1886 ןופ ,רהֶאי גיצנאווצ-ןוא-ריפ יד ךרוד .ָאי

 ןייק ןעבָאה סנאינוי ערעייז רָאנ ,טריזינַאנרָא לָאמ עכילטע רעכַאמקואלק

 רעהכָאנ ןוא סנַאזיס רֶאֹּפ א ןעריטסיזקע ןעגעלפ ייז ,טַאהעג טינ םויק

 | .ןעלאפוצ ךיז ייז ןענעלפ
 א 8 א

 זיב 1910 ןופ) גנַאל רהָאי ןהעצכעז זיא ןאינוי רעכאמקואלק יד

 םָאה יז .אקירעמא ןיא סנאינוי עטסערג יד ןופ ענייא ןעוועג (6

 -לא םעד ןופ ןוא ,סעסָאב יד ןופ ,רעטייברא יד ןופ טקעּפסער םעד טאהעג

 "םיס ןעוועג ןענייז דנאל ןיא ןעשנעמ עטסגיטניוו יד .,םוקילבוּפ םעניימעג

 עכלעזא .רהיא וצ ךילדניירפ ןעגנוטייצ עטסערג יד ןוא רהיא וצ שיטַאּפ

 -עס ,לאשראמ סיאול ,קעמ רעטכיד ,םיידנארב רעטכיר יו רענעמ

 רעייז ןעבעגענּפָא ןעבָאה ,רעלדַא סקילטפ רָאסעּפָארּפ ,רעיימרעטנוא לעומ

 וינ יד יװ ןעגנוטייצ עכלעזא .רהיא ראפ ןעטייקגיהעפ ערעייז ןוא טייצ

 "ידע ןוא סעיינ ערעייז ןעבָאה ."ןויבירט, ,"רלריִאװו, ,"סמייט , רעקרָאי

 | .רהיא ראפ ןעּפָא טַאהעג סעשזדייּפ לעירָאט

 -ָאטַאנעס ,טיילסערגנָאק ,סרָאיעמ יטיס ,סרָאנרעװַאג ,ןערָאסעּפַארּפ

 רהיא ןעבָאה ןעטַאַאטש עטגינייאראפ יד ןופ ןעטנעדיזערּפ רַאנָאז ןוא ןער

 .רהיא וצ טייקכילדניירפ טגיײצעגסיױרַא ןעבָאה ןוא טרעדנואווַאב

 רעדעי .ןעּפיל סנעמעלַא ףיוא ןעוועג זיא ןאינוי רעכאמקואלק יד

 ,ןעטנארגימיא עשיריא יד ןופ סערגָארּפ םעד ןענייצ טלָאװעג טָאה סָאװ

 | .ןאינוי רעכאמקואלק יד ?יּפשייב םלא ןעמונעג טָאה

 עטסקרַאטש יד ןופ ענייא ןעוועג ךיוא זיא ןאינוי רעכאמקואלק יד

 רעטייברא יד ןופ תוריכש יד ןעכיוהעגפיורא טָאה יז .אקירעמא ןיא סנאינוי

 70 ןופ טייצ-סטייברא יד טריצודער טָאה יז .טנעצָארּפ 200 יו רהעמ ףיוא

 -עגנוא ןענעג רעטײברַא יד טצישַאב טָאה יז .ךָאו ַא ןעדנוטש 44 ףיוא

 םייברא זא ,ּפיצנירּפ םעד טרהיפעגכרוד טָאה יז .םעשזדרַאשטסיד עטכער

 טָאה יז ךיילג ּפַאש ןיא רעטייברא עלא ןעשיווצ טלייטוצ ןערעוו לָאז

 יד ףיוא ןעבעג וצ גנוטכא ,לָארטנָאק יראטינאס ןוא דראָאב א טעדנירגעג

 יַאז רעטייברא ואוו ,רעטנעס הטלעה ַא ןוא רעּפעש יד ןיא טייקכילנייר

 יז .גנולדנַאהַאב עשיניצידעמ עניטכיר ןענירק טייקניניילק א ראפ ןעל

 טעדנירגעג טָאה יז ,דנַאפ-גנורעכיזראפ ןעזָאלסטייברא ןא טרהיפעגנייא טָאה

 -ייא רהיא טרילבאטע טָאה יז .טנעמטראּפעד לענַאשייקוידע םענעגייא ןַא

 יד ואוו ,גרעב יד ןיא ץַאלּפ ןעלופטכארּפ א טפיוקעג טָאה יז ,קנַאב ענעג

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא .ןָאשייקאוו רעייז ןעגנערבראפ ןענעק ןעלאז רעטייברא

 ןיא ןאינוי עטסלארעביל יד ןעוועג ךיוא זיא ןאינוי רעכאמקואלק יד
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 א ,טציטשעג טינ טָאה יז סאוו קיירטס א ןעוועג טינ זיא סע .אקירעמא
 -עוואב עלארעביל ַא ןוא ,טרעייטשעגייב טינ טָאה יז ןעכלעוו וצ "וויידד,

 ןופ ,רהאי 16 יד ךרוד .ןעפלַאהענטימ ןעבָאה טינ לָאז יז עכלעוו ,גנוג

 עמוס ַא טימ סעיצאזינַאנרַא ערעדנא ןעפלָאהעג יז טָאה ,1926 זיב 0

 רהעמ טרעייטשענייב טָאה יז .ראלָאד ןָאילימ ןעבלאהטרעדנא רעביא ןופ

 -ירטסיד טניאשזד רעד ןופ סוויירד יד וצ רעלָאד ןָאילימ לעטרעפ א יו

 רעביא טימ רעדיינש רענעמ יד טציטשענ טָאה יז .עטימָאק ןָאשויב

 לָאטש יד ,ראלָאד דנעזיוט 100 טימ סרענייס יד ,ראלָאד דנעזיוט 0

 ןוא סנָאינוי ערעדנַא עטרעדנוה ןוא ,ראלַאד דנעזיוט 60 טימ רעטייברַא

 רענילדנהעצ יד ןיא ןעפָארטַאב ןעבָאה עכלעוו ןעמוס טימ סעיצוטיטסניא

 ,סראלָאד רעדנעזיוט

 זיא סאוו טנעמעלע ןא ןענופעג רעמיא ךיז טָאה סנאינוי ערעזנוא ןיא

 ןעגניטימ יד ייב .ןעננורהיפ ןוא רערהיפ עסיוועג ןענעג טמיטשעג ןעוועג

 ןעטאבעד עניציה ןערעה טנעקענ רעמיא ןעמ טָאה סנאינוי עשידיא יד ןופ

 -ַאּפ רעביא ראנָאז ןוא ןענארפ ןאינוי ןוא דיירט רעביא סעיסוקסיד ןוא

 .ןעגארפ עשיטיל

 -- םטיײברַא ןאינוי עשיטקַארּפ וצ ןעמוקעג רעבָא ןיא סע ןעװ

 -נייא ןייק .המשנ ןייא ןוא טסייג ןייא ,גנוניימ ןייא ןהעזעג ןעמ טָאה

 טינ ןיא רע סאוו ,ראפרעד זא ,ןענאז וצ וליפא טגאוועגנ טינ טלָאװ רעגיצ

 ראפרעד זא ,גנורהיפ עסיוועג א טימ רעדא רערהיפ ַא טימ ןענַאטשרַאפניײא

 ,ןעפור םהיא טעװו ןאינוי יד ןעוו קיירטס ןיא ןהענרעטנורַא טינ רע טעוו

 ןאד ךיז טלָאװ רענייא אזא .ןאינוי עיינ ַא ןעדנירג טימ ןעשארטס רעדא

 .ןעּפיל ענייז ףיוא ןעננערבסיורא רָאנ סָאד טמסעשעג טושּפ

 -עלפ עכלעוו ,"םיחישמ , ןעוואי ךיז ןענעלפ טייצ ןוצ טייצ ןופ ,תמא

 זא ,דיירסיוא םעד טימ ,סנאינוי סנַאיציזָאּפָא עיינ ןעדנירג וצ ןעכוז ןעג

 .נונעג רענָאיצולַאװער טינ ,גונעג ויסערנָארּפ טינ ןענייז סנאינוי ערעזנוא

 -ַאטַא ערעייז ןיא טייוו יוזא ןעננאנעג טינ לָאמנייק ןענייז ענעי רעבָא

 .ןעהעג ןעטסינומָאק יד יו ,סנאינוי יד ףיוא סעק

 ןעבָאה ,יירעבעקס ן'רשכ ןוא סנאינוי סנָאיציזָאּפָא ןעדנירג וצ ידכ

 -היפ יד ןענענ ןייּפמאק ןעשיטאמעטסיס ַא טרהיפעגנא ןעטסינומָאק יד

 -"ראפ וצ ,סנאינוי עשידיא ערעדנַא ןוא ןאינוי רעכאמקואלק רעד ןֹופ רער

 ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ .רעטייברא יד ןופ ןעגיוא יד ןיא ייז ןע'סואימ

 ייז זא ,רעטערראפ ןענייז רערהיפ ערעייז זןא ,רעטייברא יד ןעלהעצרעד

 -ראפ טָאה ןעמ .םיטַאבעלַאב יד ֹוצ ןעסערעטניא ןאינוי יד ןעפיוקראפ
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 -לאוו "רערהיפ ערענאיצקאעד , יד טָא טינ ןעוו זא ,ןעגיל םעד טיירּפש
 .ןדע-ג ןיא יו טבעלעג רעטייברא יד ןעט

 רעד ןופ ןעראוועג טגיטייזאב ןעטסינומָאק יד ןענייז ,םגָאזעג יוװ
 -אשענרעטניא רעד ןופ סנאינוי ערעדנא יד ןופ ןוא ןאינוי רעכַאמקואלק
 ןענייז סנאינוי עלַא יד רעבָא ,ןאינוי סרעקריאוו טנעמראנ סידייל לאנ
 .ףמאק-רעדורב םעד ןופ ןעראוועג טכאוושענּפָא רהעז

 ןופ ?העפאב ן'פיוא ןעטסינומָאק ןעבָאה ,1929 רהאי ןופ גנאפנָא ןיא
 -יזֲאֹּפֶא עלַאנאיצאנ עיינ א טעדנירגעג ,לאנאיצאנרעטניא ןעשיטסינומָאק
 -סָאדניא סדיירט לעדינ , יד ןעמָאנ ןעגידנעגנילק םעד טימ ןאינוי סנָאיצ
 ןעגעג ךיוא יו סערד ןוא קואלק רעד ןענעג טעטכירעג ,"ןאינוי לעירט
 .ןאינוי סרעירָאפ רעד

 .ןָאיני רעכַאמקואלק רעד ןופ טרובעג-רעדיוו יד

 ןופ ןָאינוי רעכַאמקואלק רעקראי ןינ יד טָאה ,1929 ,ילוי ןעט2 םעד
 לארענעג א טרעלקרע ,סרעקריאוו טנעמרַאג סידייל לענָאשענרעטניא רעד
 ןיא ןעדייל ערעייז ןופ דימ גידנעייז ,רעטייברא יד .דיירט ןיא קיירטס
 ןוא טפַאשרעה רעשיטסינומָאק רעד ןופ רהָאי ריפ עגרַאק יד רַאפ רעּפעש יד
 רעד ןופ ףור ן'פיוא טײברַא יד ןעפרָאװעג עלַא ןעבָאה ,ייז ןעגעג ףַמַאק םעד
 יד ,קיירטס ןיא רעטנורַא ןענייז רעכַאמקואלק דנעזיוט 20 רעביא ,ןאינוי
 -עג טינ ןענייז קיירטס םעד ןעגידעש וצ ןעטסינומָאק יד ןופ ןעכוזרַאפ
 טימ ןעלטעס וצ ןעגנולענ ןאינוי רעד זיא טייצ ןעכָאװ ייווצ ןיא .ןעגנול
 רָאנרעװַאג ןופ ףליה רעד ךרוד ,םיטַאבעלַאב יד ןופ סנָאשאיסָאסַא יד
 -ירגַא ןיא ןעננורעסעברַאפ .ןאמהעל רָאנרעװַאג-טנַאנעטויל ןוא טלעווזור
 רעבָא ןיא סניועג רקיע רעד .ןערָאװעג טכַאמעג ליפ טינ ןענייז טנעמ
 ן'רעביא לָארטנַָאק םעד ןענואוועגקירוצ טָאה ןאינוי יד סָאװ ,סָאד ןעוועג
 -עג ןעפאשעג ןיא סאוו ,עיסימָאק לָארטנָאק עשיאיײטרַאּפמוא יד .דיירט
 יד ןופ ןערעװו וצ רוטּפ טייקכילנעמ ַא ןאינוי רעד ןעבענעג טָאה ןעראוו
 יד ןעוו ,טייצ רעד ךרוד ןענַאטשטנע ןענייז עכלעוו ,רעּפעש-טעוװס ןוא-בעקס
 | .ןעוועג ךאווש זיא ןאינוי

 א ןעביוהעגנָא טָאה 1929 רהָאי ןופ טנעמלעטעס ןוא קיירטס רעד -
 טנעמראנ סידייל לענַאשענרעטניא רעד ןיא גנובעלפיוא ןופ עכָאּפע עיינ

 ץטימ ןערעוו ןעכילגרַאפ טייקגיטכיוו ןייז טיול ןעק ןוא ןאינוי סרעקריאוו

 ,1910 רהאי ןופ קיירטס ןעשירָאטסיה

 ןיא ָאד ןערעוו (רעדיילק ןעיורפ) דיירט טנעמראג סידייל םעד ןיא
 יו ,רעטייברא ?להָאצ עבלעז יד ךיוא טניטפעשאב עדענעק ןיא ןוא דנאק



 223 אקירעמַא ןיא סנָאונוו עשודיא

 רענעמ רעטייברא 200,000 רעבירא רעפעננוא ,ךאפ רעדיילק רענעמ ם'ניא

 דנאל ןיא ןעוועג 1926 ןיא ןענייז ןערעפיצ עֶלעיציפָא טיול .ןעיורפ ןוא

 ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ ןעכאפ עדייב ייב רעטייברא רעדיינש-ש 0

 1926 ןיא ןענייז ?הֶאצ רעזיד ןופ רעטייברא עטריזינאנרַא .גנודיילק

 | ,802,400 ןעוועג

 ןענייז דנאל ןיא רעטייברא רעדיילק ןעיורפ יד ןופ טנעצארּפ גיצכעז

 א ייב ןענַארַאפ ךַאפ םעד ןיא ןענייז רענעילַאטיא .,ןעדיא טציא ךָאנ

 -ַאנ ערעדנא ענעדישראפ ןופ ןענייז ענירעביא יד ןוא טנעצארּפ גיצנאווצ

 עטריזינאקירעמַא ןענייז ייז ןופ טנעצארּפ רעדנעטיידאב א .,ןעטעטילאנָאיצ

 | .ןעיורפ

 רעטנעצ רעטסערג רעד ךיז טניפעג סע ואוו ,קראי וינ רעטיירנ ןיא

 גיצכעז ןוא ףניפ א טניטפעשאב ןערעוו רעדיילק ןעיורפ ןופ (טעקראמ)

 טייהוו ,סעסערד ןופ רעּפעש יד ןיא ןענייז סנעטצעל .רעטייברא דנעזיוט

 עשרענענ להָאצ עשביה א ןעמוקעגניירא רעדיילק ןעיורפ ערעדנַא ןוא סדוג

 גידנעמוקנָא ,זייוונעילימאפ קרָאי וינ ןיא ןיירַא ךיז ןעביילק עכלעוו ,ןעיורפ

 ,טואס רעד ןופ רעהַא

 -לעדָאנ יד ןופ סרעטנעצ עטסערג ייווצ יד ןיא זיא גָאט וצ טנייח ךָאנ

 רעהירפ .ןעדיא רעטייברא יד ןופ טייהרעפ יד ןעירטסודניא

 עשידיא-ייר ךילסילשסיוא ןעווענ ןעירטסודניא עזיד ןענייז רעבָא

 ,עשידיא רענינייו ץלא רהאי וצ רהאי ןופ ייז ןערעוו טציא ןוא ,סדיירט

 .ןעדיא יד ןופ קעווא ךיז טשטילג טייברא עזיד ,טסייה סָאד



 .סנָאינויי-רעקעב עשידיא יד

 ןעגנוגנודאב עכולקערש יד -- .אקירעמא ןיא ןאינוי רעקעב עשידיא עטשרע יוד
 רעגי-80 וד ןוא טיובראעג ןעבָאה רעטייבראירעקעב עשידיא וד עכלעוו רעטנוא

 ןוא סנאונוו-רעקעב עשידוא עגילָאמא וד -- .טרעדנוהרהָאי ןעגורָאפ ןופ ןערהָאו

 והד װָא סרעקריָאװ לעירטסָאדניא, יד ןופ ןאינוי רעקעב עשידיא יד -- .קראו וונ
 רעד ןופ עטכישעג וד --- .1909 רהָאו ןופ קיורטס רעשירָאטסוה רעד --- ?.דלריָאװ

 -נַא וד ןוא סנאינוי רעקעב עשידיא יד -- .200 לאקָאל ןאינוו רעקעב רעגיטצעי

 .מדעטש ערעד

 טריזינַאגרַא טאהעג רעקעב עשידיא יד ןעבָאה 1887 רהְֶאי ןיא ןיוש

 "רַאפ ןאד עלַא ךיז ןענעלפ ייז .קראי וינ ןיא ןאינוי סרעקעב עטשרע יד

 -רָאד .טירטס רעטסעה רענרָאק ,ווָאלדול ףיוא ןולַאס-רעיב א ןיא ןעלמַאז

 טרָאד .סרעקעב עליפ ןעפערט טנעקעג נידנעטש ןעמ טָאה ןולַאס ןיא ןעט

 .רעיב טימ ןעקנירטראפ תורצ ערעייז ייז ןענעלפ

 -עלע ןערעדנא ץנַאג ַא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז רעטייברא רעקעב ענעי

 -ידיא ענילָאמַא יד ןופ להָאצ עטסערג יד .סרעקעב עניטנייה יד יװ טנעמ

 -נוא ןופ ןוא עיצילַאנ ןופ ,ןעליוּפשטייה ןופ ןעוועג ןענייז סרעקעב עש

 ןיא ןיא ןיימענלא ןיא .ןעלױוּפ-שיסור ןופ ןעװעג ןענייז ענינייוו .ןרָאנ

 לייוו ,רעטייברַא-רעקעב עשידיא ?הָאצ עניילק ַא רהעז ןעוועג ןַאד ךָאנ קרָאי וינ
 -טלעהראפ ןעווענ ןַאד ךָאנ ןיא קראי ןינ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיא יד

 .ןיילק רהעז ניסעמסינ

 רעקראי וינ רעד ףיוא ןענייז ,עקירעמא ןיא ןעמוקעגנ ןיב ךיא ןעוו

 רעטסעה 99 ןיא .ןעיירעקעב עשידיא עכילטע זיולב ןעזעוועג דייס טסיא

 -יולק-זייּפש ַא טימ ןעמאזוצ ,יירעקעב עשידיא א ןעוועגנ ןאד זיא טירטס

 ןעבָאה סע ואוו ,רעלעק ןעפיט א ןיא טיורב יד ןעמ טָאה ןעקַאבעג .לעט

 רענעי ןופ סָאבעלַאב רעד .רעטייברא-רעקעב עשידיא 8-4 א טייבראעג

 -שיסור ןופ טנַארגימיא רעשידיא ַא ,ךָאלב רעסיוועג ַא ןעוועג זיא יירעקעב

 -ירג ןייק ןעוועג טינ ,קירוצ רהאי 4/ טימ ,ןאד ןיוש זיא רעכלעוו ,ןעליױוּפ

 ןעוװעג זיא ,ךיא קנעדעג ,יירעקעב עשידיא עטייווצ א .עקירעמא ןיא רענ

 ןהענ ענירג יד ןענעלפ ןעטרָאד .טירטס שזדירדלע ןעבעל ,רעטסעה ףיו
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 עטירד א .טנעס 8 ראפ טנופ ייווצ ,טיורב עצרַאװש עטוג גיליב ןעפיוק

 רהיא ,טירטס ווָאלדול רענרָאק ,רעטסעה ףיוא ןעוועג זיא יירעקעב עשידיא

 רעטיור , רעד ןעפורענ םהיא ןעמ טָאה .רעטיור א ןעווענ זיא רעמיטנענייא

 יד ןוא סעשטיליוק עסיז תבש היוא ןעקאב ןעמ טנעלפ םהיא ייב ,"רעקעב

 עסיזג יד טימ ןעקיוק טפָא ךיז ןענעלפ ןעטנארנימיא עשידיא ענירנ

 רעד ןיא ןעיירעקעב עשידיא רֶאַּפ ַא ךָאנ ןעועג ךיוא ןענייז סע ."הלח

 -וד ןוא יטסירק ןעשיווצ ,טירטס דרַאיַאב ףיוא ָאטעג רעשידיא רעטשרע

 ןוא עשטייד ןעוועג ןענייז םיטַאבעלַאב רעקעב יד ואוו ,טירטס ןָאשזיװ
 | ,םידוהַאי עשימהעב

 -17 טייבראעג ןערהאי ענעי ןיא ןעבָאה רעטייברא-רעקעב עשידיא יד

 רעקעב רעד ןעוו .סרעלעק עפיט ערעטסניפ יד ןיא תעל-תעמ ןיא העש 8
 גייט יד זיב העש 10 ןעטראוו ןעפרַאד רע טגעלפ ,גייט יד ןעכַאמ טנעלפ

 -רעד רע טנעלפ .טיורב ןעכאמ רהיא ןופ ןענעק וצ םוא ןהענפיוא טנעלפ

 ,ןולַאס-רעיב א ןיא רעדָא ןַארָאטסער א ןיא ןהענקעווא ?ייוו
 ,ןעווייה עניטנייה יד טעקרַאמ ןיא ןעוועג טינ ךָאנ זיא טלָאמעד

 -סלאמאד יד .טייצ העש יירד-ייוצ ןיא גייט יד ףיוא טביירט עכלעוו
 עטשטעווקוצ ןוא סּפָאה ןופ ןעווייה ענענייא ןעכאמ ןענעלפ רעקעב עניד
 ןעוייה עטכאמענ ענענייא יד .ץלַאמ טימ טשימענסיוא סעלפאטרַאק
 | .נייט יד ןענערובפיוא םאזננאל רחעז טנעלפ

 -ענניירַא ?ינַאּפמָאק טסיא ןַאמשיילפ , יד טָאה 1886 רחאי ןיא טשרע
 דקערּפמָאק , טפור ןעמ סאוו ,ןעווייה עיינ יד אקירעמא ןיא טכַארב
 יד ןעפיוק ןעלעוו טינ ןענעלפ םיטַאבעלַאב-רעקעב עגילָאמַא יד ."טסיא
 -עביא ןא ראפ טכַארטַאב סע ןעבָאה ייז לייוו ,ןעווייה ןאמשיילפ עיינ
 ןוא ,ןעוייה ענענייא ןעכַאמ ךָאד טנעלפ רעטייברא רעד .האצוה רעגיר
 -ַאלקש-רעקעב ענייז זא ,טרַאעג סָאבעלַאב-רעקעב א סע טָאה סאוו ,טַאלנ
 -עק רעד ןיא תעל-תעמ ןיא העש 18720 טרענלַאװענמורַא ךיז ןעבָאה ןעפ
 .ןעוויוא ןופ ןעראוועג גיטרַאפ זיא טיורב יד זיב יירעקעב-רעל

 -ַאבוצסיוא ןוא ןעניטרעפוצוצ טייצ רהעמ ןעמענ ךיוא ןאד טנעלפ סע
 ןוא ,ןעוועג טםינ ןענישאמ ענייק ךָאנ ןאד ןענייז סע ֿפייוו ,טיורב סָאד ןעק |

 .טנעה יד טימ ךילסילשסיוא ןערעו טכאמעג טפראדעג טָאה סקעבעג יד
 ןופ ןענעוו רעד טייצ ליפ ןעמענ רעקעב א ייבכ טנעלפ ךילכעזטּפױה

 -ייז נָאט וצ טנייה) .ןעטיורב יד רַאפ ןוא (לעמעז) סלָאר יד רַאפ גייט יד
 פעמעז ראפ גייט ךאלקיטש יד סיוא ןעּפַאלק סאוו ,ןענישַאמ ןַארַאפ ןענ
 העש 6 ןעמענ סע טנעלפ רעבָא לָאמַא (.נָאװ ןייא ןוא סָאמ ןייא ןופ עֶלַא
 .ןעוויוא ןיא ןעצעז םוצ טגיטרעפענוצ גייט יד טָאה ןעמ זיב
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 עשידָאמי-טִלַא יד טימ תורצ ןעבָאה ךיוא ןענעלפ רעקעב ענילָאמא יד

 סע .,טיורב עטקַאבעג יד ןערילָארטנָאק ןענעק טינ ןענעלפ ייז .,סנעוויוא

 יוזא ,ןעוויוא םעד ןעצייהנייא ןענעלפ ייז זיב גנַאל ןעדנוטש ןעמענ טנעלפ

 ןעמוקסיורַא טיורב ךעלבעל יד ןענעלפ לָאמַא .ןעקַאב טונ לָאז רע זא

 -נומרע זיא סע ןעוו רעבָא ,טנערברַאפ לָאמ סרעדנַא ןא ,ןעוויוא ןופ עהיור

 -וק טימ טצייהעג טרעוו רעכלעוו ,ןעוויוא "טנעטעּפ , רעד ןעראוועג ןעד

 -קעלע טימ רעדָא (ערַאּפ) םיטס טימ ןעיירעקעב עסיורנ יד ןיא ןוא ןעל
 ןעלביא יד ןענייז ,קינסודַארג א טימ טרילונער טרעוו ץיה יד ןוא ,קירט

 ןוא ?ענש ,גנירנ ץלא טהענ סנעוויוא עיינ יד ייב .ןעראווענ טפאשענּפָא

 .טיורב-םרָאפינוי סנעוויוא יד ןופ סױרַא טינ ןעמ ןוא ,טונ

 -נטש 8 ןיא רעטײברַא-רעקעב רעניטנייה רעד זומ רעבָא ראפרעד

 -עב רענילָאמַא רעד יװ ,סקעבעג ליפ יוזא לָאמ ריפ ,יירד ןעבעגסױרַא ןעד
 יי .העש 18 ןיא ןעבעגסױרַא טגעלפ רעק

 -ַאב םייב ןעטייברא ןענעלפ רעטײברַא עשידיא ענילָאמַא יד ןופ עליפ

 -עג יד ןעגארטרעדנאנופ ךָאנ ןעגעלפ ןוא ריטרַאװק ןוא ןעסע טימ סָאבעל
 יד ןופ ,ןעדנוטש-סעטייברא עלונער יד .סרָאטס ירעסָארג יד ןיא סקעב

 סָאד ,תעל-תעמ א ןיא העש 18 ןעװעגנ ,טנָאזעג ןיוש יוװ ,ןענייז רעקעב

 ןעמוקעג רעבָא זיא סע ןעוו ,ךָאװ גנַאפנא ןופ טכענ יד ןיא ןעוועגנ זיא

 רעד ןיא גָאטשרענָאד ןעגנַאפנָא ךיז טנעלפ ױזַא ,תבש-ברע וצ רעטנעהענ

 טגעלפ ךיז ןענידנע ןוא ,"טייברַא נָאט ַא, ןעפור טנעלפ ןעמ סָאװ ,הירפ

 ןענייז רעקעב ַא ןופ ןעטסנידרַאפ יד .גָאטייב רעגייזא 12 ,גָאטיירפ רע

 ,.ךָאװו א ראלָאד 776 ןעוועג ןַאד

 -נירגענ זיא דייס טסיא רעד ףיוא ןָאינוי רעקעב עשידיא עטשרע יד

 -רעטניא רעטשרע רעד ,קָא?ב רעטסימ ןעסיוועג ַא ןופ ןעראווענ טעד

 טָאה סיּפִא סעמעוו (*,דנַאברַאפ-רעקעב םעד ןופ ראטערקעס רעלאנָאיצַאנ

 רהֶאי ןיא ,טייצ רעטניוו ןעװעג זיא סָאד .קראי וינ ןיא ןענופעג ךיז

 ןעלעפענ טינ ןאד רעבָא זיא דנאבראפ-רעקעב ןופ רעטערקעפ םעד ,7

 ,ןעטלַאהפיוא ךיז ןענעלפ רעטיײברַא רעקעכ יד ואוו ,ןולַאס רעד ןערָאװעג

 רָאביײל א ןוא לָאה ַא ןעמונעג ןָאינוי רעקעב רעשידיא רעד רַאפ רע טָאה
 עטשרע ענעי .טירטס דרַאשטרָא 6872 ןיא ,ןולַאס רעדנַא ןַא ןיא ָארויב

 ייוצ יד בילוצ ןערָאװעג ןעלַאפוצ ןַאד עקַאט זיא ןאינוי רעקעב עשידיא

 וינ ןיא ןעראוועג טעדנירגעג זוא דנאבראפ-רעקעב רעלאנָאיצַאנרעטנוא רעד (*

 -ומוא (ןעטסירק) עשטייד ןעװעג ןענייז רעדנירג יד .1886 ,יַאמ ןיא ,קראי

 .ןעטנארג
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 ןענָארקעגניירא קירוצ טָאה רעּפיק-ןולַאס רעטלַא רעד לייוו ,סנולַאס-רעיב

 טָאה 1888 רהָאי ןיא ןוא ,ןיירַא קנעש ןיא ךיז וצ רעטייברא-רעקעב יד
 טלָאװעג טינ ןעבָאה טיילןאינוי יד לייו ,טזיילענפיוא ןאינוי יד ךיז
 ןעניז סע .טירטס דרַאשטרָא 0822 ןיא ןעננלמַאזרַאֿפ יד וצ ןהעג

 יד ןוא ןולַאס ןעטלַא םעד טלָאװעג טָאה ענייא ,ןעײטרַאּפ ייווצ ןעוועג

 ןעטלַא םעד ןופ ײטרַאּפ יד יו ױזַא ןוא ,ןולַאס םעיינ םעד --- עטייווצ

 טַאהעג טינ ןאינוי רעקעב יד טָאה ,ערעסערג א ןעוועג זיא ןולַאס-רעיב

 ,טזיילענפיוא ףוס ?כ ףוס ךיז טָאה יז ןוא ,רעדילנטימ נונעג

 ןיוש טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןעוו ,רעטעּפש

 עיינ ַא טריזינַאנגרַא ןעטפַאשקרעוועג יד טָאה ,טייצ רהָאי א טריטסיזקע

 -ראפ רעקעב ןופ 81 לאקאל ןעװעג ןיא סָאד .ןאינוי רעקעב עשידיא

 -טימ 400 רעביא טלייצענ 1890 רהָאי ןיא טָאה ןאינוי עגיזָאד יד .דנַאב

 .רעדילג

 -מעקוצסיוא ןעזיוװַאב ןַאד טָאה דנַאברַאפ רעקעב םעד ןופ 51 לַאקָאל

 זיא תבש ןוא ןערעװ טפאשעגנּפָא לָאז טייברַא ךאוו-א-נעט-7 יד זא ןעפ

 ןיא ןעטייצ ענעי ןיא .הור ןופ גָאט א רעקעב עשידיא יד ייב ןעראוועג
 -עגנייא ןַאד ךיוא טָאה 81 לאקאל ,וטפיוא רעדנעטיידַאב א ןעוועג סע

 ערעדנַא יד ןופ רעטײברַא יד ןוא טיורב ףיוא לעבייל ןאינוי םעד טרהיפ

 .ןעפלאהענ ליפ םעד ןיא ייז ןעבָאה סדיירט

 ןעוועג ןענייז ןעיירעקעב-רעלעק ענעי ןיא ןעגנוגנידַאב-סטייברא יד
 -עלפ רעלעק 'ןרעביא ןוא ,ןעסיג רדסכ טנעלפ טנעוו יד ןופ .עכילקערש
 -ראסיוא ןעפראד ןענעלפ רעטייברא יד .ןעצאר ןעפיולמורא רדסכ ןעג
 -םטייברא עכילקערש יד .טכַאנ עדעי גייט טימ סעזייד ליפוצ ןעטייב
 ןיא ןעביירט לענש רעטייברא רעקעב עמירָא יד ןעגעלפ ןעגנוגנידַאב
 .ןיירא רכק

 -ַאי .מ : רערהיפ ייווצ טַאהעג טָאה דנאבראפ רעקעב ןופ 31 לַאקָאל
 א ןעוועג זיא ץטיווָאבקאי .שטיוועלינַאד .ז ןוא ץטיווָאבוק
 רעטלַאװרַאפ-ַארויב ןוא רעטערקעס רעד ןעוועג זיא רע ,ידוחַשי רעשטייד
 "שטייד ןמלז,;) שטיװעלינַאד .(טיוט טציא ןיוש זיא רע) ןאינוי רעד ןופ
 -שטייד ןופ רענעריובעג א ןעוועג זיא רעכלעוו ,(ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה
 שטיװעלינַאד) .ןאינוי רעד ןופ טאנעלעד-גניקָאװ רעד ןעוועג זיא ,דנאל
 בשומ רעקראי ןינ א ןיא ךיז טניפעג רע .טלא רהֶאי 80 טצעי זיא
 | (.םינקז

 ןעמוקעג ןיא ץטיוװָאבוקאי ראטערקעס רעד יו ,לַאפ א קנעדעג ךיא
 רעקעב א זא ,ןעלהעצרעד ןעטּפַאשקרעװעג יד ןופ סיִפָא ןיא ןעפיולוצ
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 -ייו ייז ןוא ,טייברא רעד ייב ןעלאפעג טכַאנ ןעטימ ןיא זיא רעטייברא

 עזיד ןופ רעביירש רעד .קנַארק ךילרעפענ זיא רע .,ןָאט וצ סָאװ טינ ןעס

 ךיא ןיב ,ןעטפַאשקרעװעגנ יד ןופ ראטערקעפ רעד ןעוועג ןַאד זיא ןעלייצ

 טימ ןוא ,ןעקנַארק םוצ ןאינוי רעד ןופ ראטערקעס ן'טימ ןעפָאלענקעװַא

 ןעבענוצניירא הלוח ןעכילרהעפענ םעד ןעננולעג זיא גנוננערטשנָא סיורג

 ,יירעקעב רעד ןיא קעווַא רימ ןענייז ןאד .לאטיּפסָאה יניס-טנואמ ןיא

 ןעפיט א ןיא ןעוועג זיא סָאד .טפַאלקשענג טָאה רעטייברא רעד ואוו

 בָאה תורצ טימ םיק .טירטס רעטסעה ןעבעל דרַאשטרָא ףיוא רעלעק

 ענימ רעד ןיא ןעזָאלעגרעטנורא 21 לאקָאל ןופ ראטערקעס ן'טימ ךיז ךיא

 ךיז ראפ ןהעזרעד בָאה ךיא .יירעקעב ןעפורעג טָאה ןעמ סאוו ,ןיירַא

 םעד ןעטָאנקעג ןעבָאה ,עטעקַאנ בלַאה ,ןעשנעמ עניילק 872 ַא ;דליב ַאזַא

 יד .ןעוויואקקאב םייב המשנ ןייז טימ טעכָאפעג טָאה רענייא ןוא נייט

 !ךילקערש ןעוװעג זיא םורַא ץומש

 -רעקעב ַא ּפִא ךיז טפור --- ,ןעיירעקעב יד ןיא ןעשטייד יד ייב ---

 .רעסעב ליפ טינ ךיוא זיא -- ,שטייד-בלַאה ףיוא ףַאלקש

 -ּפִא רימ ןעבָאה ,ןעטפאשקרעוועג יד ןופ סיפֶא ןיא קירוצ גידנעמוק

 זא ,ןעועג זיא טאטלוזער רעד ןוא ,גנוטַארַאב ַא םעד ןענעװ ןעטלַאהעג

 ןוא ,סרָאטקעּפסניא-קירבַאפ יד וצ קעװַא ךיא ןיב גָאט ןעטייווצ םעד

 -ָאה ייז .יירעקעב רעד ןיא ןהעזענ בָאה ךיא סאוו טלהעצרעד ייז בָאה

 רעד ףיוא ןעיירעקעב עֶלַא ןופ גנוכוזרעטנוא ןַא טעטלַאטשנַארַאפ ןעב

 -נוא רענעי ןופ טאטלוזער רעד .עשידיא:טינ ןוא עשידיא ,דייס טסיא

 םעד ןעמונעננָא טָאה רוטַאלסינעל רעקראי וינ יד זא ,ןעווענ זיא גנוכוזרעט

 וינ ןופ ןעיירעקעב עלא ןיא גנָאט-סטייברא ןענידנוטש-10 א ןעגעוו ץעזעג

 ,טייטס קראי

 טָאה רעטייברא-רעקעב יד ראפ ןענולַאס-רעיב יד ןופ קילנמוא רעד |

 -כָאנ .גנאגרעטנוא םוצ 21 לאקאל ןאינוי רעקעב יד ןעבירטעג ןַאד ךיוא
 -רא רעקעב עשידיא יד ןעבָאה ,טזיילענפיוא ךיז טָאה 81 לאקאל יוװ םעד

 עלַאקָאל ערעדנַא ןיא טריזינַאנרָא רעדיו ךיז םורא טייצ א ןיא רעטייב

 ,דנאבראפ רעקעב ןעלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןופ סנאינוי

 ענינייא טימ ךיז ןעבָאה רעטייברא רעקעב עשידיא רענילקורב יד
 ןעמוקעג ןענייז םעדכָאנ .103 לַאקָאל ןיא טריזינַאנרָא רעטעּפש ןערהאי
 טריזינַאגרַא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעטיײברַא רעקעב עשידיא רעמעלרַאה יד
 -ייברא רעקעב רעסקנַארב יד ןוא ,808 לַאקָאל ןיא קירוצ ןערהָאי טימ
 ,169 לאקאל ןיא רעט
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 -ענ טאהעג ןעטפאשקרעוועג יד ןופ ףליה רעד טימ טָאה 81 לַאקָאל

 | .ןעיירעקעב עוויטַארעּפָאָאק טעדנירג

 -אל ןאינוי-רעקעב יד טכאמענכרוד טָאה ערעירָאק עטנַאסערעטניא ןא

 סלא ןעמוקענ ןיא ןאינוי עזיד .קראי וינ ןופ דייס טסיא רעד ףיוא 86 לאק

 רהיא טימ "טמהירַאב , ןעבילבענ ןיא ןוא 81 לאקאל ןופ ןירעגלָאפכָאנ יד

 רהֶאי ןיא ןעװעג ןיא סָאד ,?טַאלבענַאט ןעשידיא, םעד ןענעג ףמאק

 -ענַאט עשידיא , םעד ךיז טָאה ןענרָאפחירפ םענהעש ןייא ןיא ,0

 ןאינו-רעקעב רעד ןענעג לעקיטרא ןַא ןעביירש וצ טסולגראפ ?טאלב

 טינ טָאה רהעמ .םיטַאבעלַאב רעקעב עשידיא יד רַאפ ןוא 80 לאקאל

 טכארבענפיוא ןיא טפַאשרעטייברא רעדייס טסיא עצנַאנ יד .טלהעפעג

 -רעד יד זא ,וצרעד טרהיפעג טָאה סָאד .?טַאלבענַאט , ןענעג ןעראוועג

 טָאה עכלעוו ,ןאינוי עקרַאטש א רהעז ןעראוועג זיא ןאינוי רעקעב עטנַאמ

 -סטייברא ערעסעב םיטַאבעלאב רעקעב יד ןופ טפמעקעגנסיוא ךָאנרעד

 יד רַאפ טנידלושטנע ךיז טָאה גנוטייצ ??ארשיילכ, יד ןוא ןעגנוגנידַאב

 -םיוצ ערעניא בילוצ זיא רעבָא רעטעּפש רהאי רַאֹּפ א טימ ,,רעטייברא

 ןעגנאגעגרעטנוא ןאינוי רעקעב רעד ןופ 86 לאקָאל ךיוא ןעטייקגיט
 דייס טסיא רעד ףיוא זא ,וצרעד ןעמוקעג זיא 1000 רהָאי םעד ךָאנ

 קעװַא ןיא יוזא .טריטסיזקע טינ רהעמ ןאינוי רעקעב עשידיא ןייק טָאה
 ןופ יירפ ןענייז רעקעב עשידיא יד ןעוו ,חסּפ ןעדעי .רהאי עכילטע

 ךיוא ןוא םירצמ תאיצי ןָא ןענָאמרעד ךיז ייז ןענעלפ ,טייברא רעייז
 .ךילגערטרענוא ןעוועג ייז ראפ זיא עכלעוו ,יירעפַאלקש רענעגייא רעייז ןָא
 סעּפע טימ קיירטס רעקעב א ןעכאמ חסּפ דעומה-לוח ןעדעי ייז ןענעלפ
 ןוא ןעביילב טינ רָאג חסּפ ךָאנ דלאב טנעלפ סע רעכלעוו ןופ ,ןאינוי א
 | ,ןעפַאלקש רעטייוו ןעגעלפ ייז

 -ייברא רעקעב עשידיא יד ןעוו ,1903-1900 ןערהאי יד ןופ ךשמ ןיא
 ןעגנוגנירַאב יד ןענייז ,ןאינוי ןייק טאהעג טינ ןעבָאה קראי וינ ןופ רעט
 טינ ןעוועג רעטייברא-רעקעב יד ןופ ןעטסנידרַאפ יד ןוא ןעיירעקעב יד ןיא
 ,1889 רהאי ןיא יװ רעסעב ?יפ

 -יו ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה 1905 רהֹאי ןיא
 ןינ ןופ דייס טסיא רעד ףיוא ןאינוי רעקעב עשידיא ַא טריזינַאגרָא רעד
 רָאֹּפ ַא יו רהעמ טינ טריטסיזקע טָאה ןאינוי יד רעבָא 8 לאקאל ,קראי
 ןענייז ןילקורב ןיא ןוא םעלרַאה ןיא .,ןעגנַאנעגרעטנוא זיא ןוא ןעטַאנָאמ
 .סנאינוי רעקעב ןעווענ אי ןַאד

 -קורב יד ןופ רעטייברא-רעקעב עשידיא יד ןעבָאה 1900 רהאי ןיא
 .שור קראי וינ ןייק טכארבענּפָארא סלאקַאל רעמעלרַאה ןוא רעניל
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 -עב רעשידיא רענַאטסָאב רעד ןופ רעזיינַאגרָא םעד ,ןע'נייטשדלָאג
 יד ראפ ןעפמעקוצסיוא ןָאטסָאב ןיא ןעזיװַאב טָאה רעכלעוו ,ןאינוי רעק
 -ךלֶאנ .ןעגנוגנידַאב-סטייברא ערעסעב רעטייברא רעקעב עשידיא עגיטרָאד
 ךיז טָאה רע ואוו ,טייצ ערעגנעל א קראי וינ ןיא ןעבילבראפ זיא ןייטש
 טסיא רעד ףיוא רעטייברא רעקעב עשידיא יד ןעריזינַאגֹרַא וצ טהימַאב
 -ענקעווא קירוצ זיא רע ןוא ןעננולעג טינ םהיא ןזיא סָאד רעבָא ,דייס
 ,ןָאטסָאב ןייק ןערהָאפ

 -פעטימ רעד ןעוועג קראי וינ ןופ דייס טסיא יד זיא טייצ רענעי ןיא
 רעקעב א ןעוו .ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןעגעלפ סרעקעב ענירג יד ואוו ,םקנופ
 ןיא ןעצעזאב ךיילג ךיז רע טגעלפ ,ןענירגסיוא ךיז טנעלפ רעטייברא
 רעד ןעװעג זיא דייס טסיא יד  .ןילקורב ןיא רעדא סקנָארב ,םעלרַאה
 -עקעב ראפ טנעה עניליב ןעמוקַאב טנעקעג ןַאד טָאה ןעמ ואוו ,קרַאמ
 ,ןיפקורב ןוא םעלראה יװ ,טדָאטש ןופ ןעלייט ערעדנַא יד ןיא ןעייר
 רעבָא ,סנאינוי רעקעב עשידיא טריטסיזקע ,טנָאזעג ןיוש יו ,ןאד ןעבָאה
 ףמאק א ןעמענרעטנוא וצ טַאהעג ארומ גידנעטש ןעבָאה סנאינוי ענעי
 -טינ יד ןעלעוו רעמָאט ,דייס טסיא רעד ןופ םיטַאבעלַאב ערעייז ןעגעג
 .סרעקיירטס יד ןופ רעצעלּפ יד ןעמענראפ טייל ןאינוי

 ןעמונעג עקירעמא ןיא רעהַא ןעבָאה 1906 ןוא 1909 ןערהאי יד ןיא
 ןעוועג ןענייז סָאד .ּפיט םעיינ ץנַאנ א ןופ ןעטנארגימיא עשידיא ןעמוק
 ,עכלעזַא ךיוא רָאנ ,דיירט רעייז טנעקעג ןעבָאה סאוו ,סרעקעב רָאנ טינ
 -יטסילאיצַאס רעד ןיא טגילײטַאב וויטקַא דנאלסור ןיא ךיז ןעבָאה סאוו
 .ננוגעװַאב רעלענַאיסעּפָארּפ ןוא רעש

 סרעקעב עשיטסילַאעדיא עגנויו עזיד ןעבָאה ,רעהַא גידנעמוק
 ייז ןופ עליפ .ןענופעג טינ ןאינוי רעקעב ןייק דייס טסיא רעד ףיוא ָאד
 -ראה ןופ ןוא ןילקורב ןופ סנאינוי רעקעב עשידיא יד וצ קעווא ןענייז
 ראלַאד 100 וצ ןוא 78 וצ ייז ייב טרעדאפעג ןעמ טָאה ןעטרָאד ,םעל
 ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןעבָאה .ןאמ-ךאינוי א ןערעװ וצ דלעג-סטירטנייא
 רעד ףיוא ןאינוי רעקעב א טעדנירגענ ןעבָאה ייז ןוא סרעקעב 2015 א
 רענעי ןופ סרעדנירג יד .דלענ סטירטנייא טנעס 80 טימ דייס טסיא
 ,דנַאלסור ןופ ןעטסילאעדיא ענעמוקעגרעבירַא יד ןעוועג סע ןענייז ןאינוי

 -ניא יד טימ טכָאקענ קרַאטש ןַאד קרָאי וינ ןיא ךיז טָאה דָארג
 קעװַא סרעקעב ענירג יד ןענייז ."דלריִאוו יד ווא סרעקרָאו ?עירטסָאד
 ."וילעבָאד וילעבָאד יא, רעד ןופ רעטרַאשט ַא ןעמונעגסיורא ןעבָאה ןוא
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 טָאה ןאינוי "וו .וו .א, יד ןוא ,46 ןעװעג ןיא ערעייז רעמונ לַאקָאל רעד

 .דייס טסיא רעד ןופ רעטיײברַא רעקעב עשידיא יד ןעריזינַאנרָא ןעמונעג

 עליפ ןעוו ,1907 רֶהָאי ןופ סיזירק רעד טקורעגרעטנוא ןַאד ךיז טָאה סע

 ענירג ענעי ןעבָאה ךָאד .ןעראוועג טכַאװשענּפָא ןענייז סנאינוי עשידיא

 ,ןאינוי רעייז ראפ טייבראעג גיטומ סרעקעב

 רעקעב ".װ .װ .א, רעד זיא 1907 ןופ רהָאֹי סיזירק םענעי ןיא

 -רעקעב עשידיא עניילק 20 א ןעריזינַאנרַא וצ ןיולב ןעננולעג ןאינוי

 -ַא ק ס ק ַא מ ןעוועג זיא 46 לאקאל םעד ןופ רעזיינאנרַא רעד .ןעייר

 -:אמרעננוי א ,רעקיזומ א ךַאפ םייב ןעוועג זיא רע .יק ס ר י מ י ז

 -טימ ַא ,דנאלטור ,שזיווסענ ןיא ,םייח רעד ןיא ןעווענ זיא רעכלעוו ,קישמ

 ."דנוב , ןופ דילג

 -ידיא רעד ןיא עלָאר עסיורנ ַא טליּפשענ רעטעּפש טָאה יקסרימיזַאק

 םקיירטס עסיורג יד ןופ טייצ ןיא קראי וינ ןיא גנונעװַאב רעטייברא רעש

 יד ןיא ,סדיירט ערעדנַא ןופ ןוא רעדיינש ,רעירָאפ ,רעכַאמ ןעטסייוו ןופ

 רעזײנַאנרַא רעד ןעוועג טייצ רחאי ענינייא זיא רע .,1918-1909 ןערהָאי

 .100 לאקאל ,ןאינוי רעקעב רעשידיא רעד ןוֿפ

 ךיוא רעבָא ,ןאינוי רעד ןיא רעננעהנָא ליפ טַאהענ טָאה יקסרימיזַאק

 ןופ רעזיינאגרא רעד ןעווענ רע ןיא 1918 זיב 1914 ןופ .רענגענ ךס א

 ןעזָאלרַאפ רע טָאה 1918 ןיא .ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד

 -ענ ןיא רע .ןאמסענזיב א ןעראווענ ןיא ןוא גנונעװַאב רעטייברא יד

 ןופ עימעדיּפע רעסיודנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,1918 רהָאי ןיא ןעברָאטש

 ,עיצנעולפניא

 א 8 * |

 ןעמאזוצ ,ןאינוי רעקעב ?לאנָאשענרעטניא יד טָאה 1908 רהֶאֹי ןיא

 -ראפ א טכאמעג רעדיוו ,ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד טיפ

 ךיז טָאה ךוזרַאפ רעד רעבָא ,סרעקעב דייס טסיא יד ןערדיזינַאנרַא וצ ךוז

 -ָאד יִא) רעד ןופ 46 לאקאל רעד .ןעבענעגנייא טינ לָאמ םעד ךיוא

 א ןופ ףילראפ ןיא ןוא ,ןעריטסיזקע ןעבילבראפ ןיא '?וילעבָאד וילעב

 -רעד .רעקעב עשידיא 200 א טריזינַאנרַא לאקאל רעד טָאה טייצ רהֶאי

  ןענייז רהֲאֹי םענעי ןיא .1908 רהָאי רעד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה לייוו

 -ןיא רעד ןופ ןָאטננישַאװ ןיא ענייא :;םסנָאשנעװנָאק ייווצ ןעמוקעגרָאפ

 יא, רעד ןופ ,ָאנאקיש ןיא עטייווצ א ןוא ,ןאינוי רעקעב לאנָאשענרעמ
 ."וילעבָאד ןילעבָאד

 ןעראוועג ןענייז סע .ננוטלַאּפש א ןעמוקעגרָאפ ןזיא .וו ,וװ ,א יד ייב
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 -טוארט ןופ עטייווצ יד ןוא ,ןָאילעד לעינעד ןופ ענייא ; סעיצקארפ ייווצ

 יא, יד ןופ לאקאל א גידנעייז ,ןאינוי רעקעב דייס טסיא יד .,ןע'נַאמ

 ןופ קיטילָאּפ רעד ןופ ןעסיו טלָאװעג טינ טָאה ,"ןילעבָאד וילעבָאד

 ,ןאינוי עקרַאטש א ןעבָאה טלָאװעג ןעבָאה סרעקעב יד .גנוטלַאּפש רענעי

 .סעילימַאפ ערעייז ראפ ןעבעל א ןעכאמ ןענעק ןעלָאז רעטייברא יד ידכ

 ."ילעבָאד ןילעבָאד יא , רעד ןופ ןעסיירוצּפָא ךיז ןעסָאלשַאב ייז ןעבָאה

 ייב ןעסָאלשאב ןאינוי רעקעב לאנַָאשענרעטניא יד ןַאד טָאה דארג

 ןעבָאה טינ לָאז דנאבראפ רעייז ןופ ?לאקָאל ןייק זא ,ןָאשנעװנַאק רהיא

 -טימ רעיינ א זא ןוא ,דלעג-סטירטנייא עכיוה ןעמיטשַאב וצ טכער ןייק

 ס ןופ ןאינוי רעקעב רעד ןיא ןעמוקנײרַא ראפ ןעלהָאצנייא ףראד דילנ

 .רהעמ טינ ןוא ,ראלָאד 98 זיב טנעס 80 טימ ראלָאד

 ךיילג טָאה ,ןופרעד ךיז גידנעסיוורעד ,.וו .ו .א 46 לאקאל רעד

 -םַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד טימ ןעלדנַאהראפ וצ ןעגנאפעגנָא

 .ןאינוי רעקעב לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ?אקָאל א ןערעוו ןעגעו ןעט

 דַאֹל ןעראוועג זיא .װ .וו .א 46 לַאקַאל ןוא גנאל ןעמונעג טינ טָאה סע

 ןעועג ןיא סָאד .דנאבראפ רעקעב לאנָאשענרעטניא םעד ןופ 100 לאק

 -עבראפ יד ןעגנאפעגנָא ךיז ןעבָאה סע .1909 רהאי ןופ גנאפנָא ןיא

 רעכלעוו ,1909 ןופ קיירטס לארענעג ןעשירָאטסיה םעד ראפ ןעגנוטייר

 ףיוא ןאינוי רעקעב רעשידיא רעד ןופ ץנעטסיזקע יד טלעניזרַאפ ןַאד טָאה

 ,קראי וינ ןופ דייס טסיא רעד

 -ייברַא רעקעב רעשידיא דנעזיוט ןענייז 1909 רֹהְֶאֹי ןופ יַאמ ןיא

 100 לאקאל סאוו ,ןעגנורעדָאפ יד .קיירטס לארענעג א ןיא סיורא רעט

 -סטייברא רעניד'חעש 10 א :ןעוועג ןענייז ,טלעטשעגנ טָאה ןאינוי רעקעב

 טיורב ןעדעי ףיוא לעבייל-ןאינוי א ,ןאינוי רעד ןופ גנונעקרענא יד ,גָאט -

 רעקיירטס יד ןעבָאה ךיוא .ךָאו א ראלַאד 16 זיב 12 ןופ תוריכש ןוא

 -קעווא רעטייברא ערעייז ןעביולרע ןעלָאז םיטַאבעלַאב יד זא ,טרעדָאפעג

 עשידיא 180 יד .רעקעב עזָאלסטייברא יד וצ טייברא טכַאנ ַא ןעבעגוצ|

 -וז ,ןעטלעו טרהעקענ ןעבָאה דייס טסיא רעד ןופ םיטַאבעלַאב-רעקעב

 סָאד רעבָא .רעטייברא ערעייז ןופ קיירטס םעד ןעכערבוצוצ גידנעכ

 .ןעננולעג טינ ייז זיא

 -רַאפ רעקעב לַאנָאשענרעטניא 100 לַאקַאל ןופ קיירטס-רעקעב םעד

 "דלָאנ .שזד ךיוא יו ,יקסרימיזַאק סקַאמ טרחיפעג ןעבָאה 1909 ןיא דנַאב

 טצעזַאב ךיז טָאה ןוא ןָאטסָאב ןופ ןעמוקעג רעדיוו זיא רעכלעוו ,ןייטש

 רעטייברא רעקעכ עשידיא רעקראי וינ יד ןעפלעה וצ ידכ ,קראי וינ ןיא

 ,ףמַאק רעייז ןיא
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 .עגיר ןיא ןעראוועג ןעריבעג זיא ן יי ט ש ד 7 ָא נ .ש ז ד

 ךָאנ טרירנימיא רהאי ןעט-1881/ ןיא רע טָאה קישטנאמהעננוי ַא סלַא

 1898 רהָאי ןיא .סטואקנייר ייב טייבראעג טָאה רע ואוו ,דנַאלטָאקס
 .ןָאטסָאב ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ואוו ,אקירעמַא ןיא ןעמוקעג רע ןיא
 רע טָאה ןָאטסָאב ןיא .סטואקנייר ייב טיײברַאעג רע טָאה טרָאד ךיוא
 -עט ןעוועג ןיא ןוא גנונעװַאב רעטייברא רעד ןיא ןעמונענלייטנַא

 -ַאמ קואלק יד ייב .; סנאינוי עשידיא עניטרָאד עלא ןיא טעמכ גיט

 -בָאנ .ַא .א רעקעב עשידיא יד ןעשיווצ ,רעטייברא סערד ןוא טסייוו ,רעכ
 רעשידיא רענָאטסָאב רעד ןופ רעזײנַאנרַא רעד ןעראוועג רע זיא רעה
 ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ,48 לאקָאל ,ןאינוי רעקעב

 -רֶא רעד ןעראוועג ןייטשדלָא ןיא 1900 רהחָאי ןיא

 טָאה ןייטשדלָאנ ,ןאינוי-רעקעב רעשידיא רעקראי וינ רעד ןופ רעזײנַאג
 סידייל רעקראי וינ יד ןופ קיירטס ןעסיורג םעד ןיא ןעפלָאהעג ?יפ ךיוא

 -עשזד רעד ןײטשדלָאנ ןיא 1913 טניז .1909 רהָאי ןיא סרעקיימ טסייוו
 -עמא ןופ ןאינוי רעקעב ?לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעזײנַאגרַא לארענ
 .אקיר

 : * א

 עהייר א ניטעט ןעוועגנ ןענייז 1909 רהאי ןופ קיירטס-רעקעב ןיא
 ןעוועג ןיא ייז ןופ רענייא .רעטייבראיּפאש עכילנחעוועג ,רעטייברא-רעקעב
 עשידיא רעקראי ןינ ,104 לאקאל ןפ ,ך ַא ב נע ז ָא ר ? ע ס ַא י
 ןעמ סָאװ ,טיורב רענַאיצילַאנ ןעקַאב סרעבמעמ סעמעװ ,ןאינוי רעקעב
 ."טיורב-לעציצ , טפור

 רע ןעו ,ןָא 1897 רהאי ןופ טנעקעג ךָאנ ךיא בָאה ןע'ךַאבנעזָאר
 א ןעװעג ןיא רע .עיצילַאג ,לעשימעשּפ ןופ אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא
 ךילנטימ א ןעוועג רע ןיא עיצילַאג ןיא .םייח רעד ןופ רעטייברא-רעקעב
 .ייטראּפ רעשיטארקַאמעד-לאיצאס רעכיירטסע רעד ןופ

 אקירעמא ןיא ךיוא .רענדער-סקלָאפ רעטונג א ןעוועג זיא ךאבנעזאר
 ןיא ןעברָאטשעג זיא רע .ייטראּפ רעד ןופ דילגטימ א ןעראוועג רע זיא
 .רחאי 61 ןופ רעטלע ןיא ,1929 ,לירּפַא

 -ףעקעב עשידיא 2 יד ןופ רעדילנטימ ןאינוי עגיטעט עגירעביא יד
 ןענייז עבלעוו ןוא קנעדעג ךיא עכלעוו ,קראי וינ רעטיירג ןופ ןעלאקָאל
 ,ןאינוי רעקעב רעטנינייאראפ רעד ןיא גיטעט גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ
 -ֿלַאנ לעימכאר ,ןָאראב .בא :ןענייז ,קראי ןינ רעטיירג ןופ ,800 לאקאל
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 לעוולעוו ,ןַאמדירפ .שזד ,רענניטע .שזד ,ףרַאש יציא ,ןַאמבעוװ ילע ,רעפ

 ,יקסרָאבַאנ ריאמ ,יקסװָאנַאי .ס רענזָאר .ס ,טימשרעּפוק המלש ,רעקעב

 .א ,טימש .בא ,רעשיפ ל?עסאי ,יקסווָאנאדבָאד סקאמ ,רעקעב ףלואוו

 -ָאל ןופ רַאטערקעס ץנאניפ רעניטצעי רעד ,סימייר סיאול ןוא םיובנעלאפ

 .800 לאק
 ןעשידיא ןעצנאנ םעד טרעדורענפיוא טָאה קיירטס רעקעב רענעי

 -ענּפָא רעטאעט ַאילַאהט ןיא זיא ,1909 רהאי ןופ יַאמ עדנע .לַאטרַאװק

 -ךָאפ , ןופ ןעפורַאבנייא ,סנאינוי עלא ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעראוועג ןעטלַאה

 עשידיא יד יו םיטַאבעלַאב רעקעב יד ןעזיוואב טָאה עכלעוו ,"סטרעוו

 ןעמוקעגנ זיא ןעטייז עֶלַא ןופ .שירַאדילָאס ךיז ןעשיווצ ןענייז רעטיײברַא

 םעד זא ,וצרעד טרהיפענ טָאה סָאד ןוא סרעקיירטס יד ראפ עציטש

 -עלַאב יד .ןעראווענ טלעטעסענ קיירטס רעד זיא ,1909 ,ינוי ןעמפ

 רעטייברא יד ןופ ןעגנורעדָאפ עלא טעמכ ןעבענעגכַאנ ןענָאה םיטַאב

 ,1909 ,ילֹוי ןעט-2 םעד ,ןעטקַארטנָאק-ןאינוי ןעבירשעגנרעטנוא ןעבָאה ןוא

 טרעייפענ גנונעווַאב רעטייברא עשידיא עצנַאנ יד טָאה ,גָאטייב גָאטיירפ

 -ַארטסנַאמעד רעסיורג ַא טימ רעטייברא רעקעב עשידיא יד ןופ ניז םעד

 דנעזיוט ייוצ יד רעסיוא ,טנילײטַאב ךיז ןעבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עיצ

 עשידיא לָאצ עסיורג א ךיוא ,קראי וינ רעטיירנ ןופ רעטייברא רעקעב

 .ןעכַאפ ערעדנַא ןופ רעטייברא

 ןעטונ א רעטייברא עלא טנייצעג ןעבָאה סנאינוי-רעקעב עשידיא יד

 .רעטייברַא ןעשיווצ טייקכילרעדירב ע'תמא ןוא טייקנינייא ןופ ליּפשיײיב

 ,טקיירטסעג ןעבָאה ןעכאפ ערעדנַא ןופ רעטייברא יד ןעװ

 טימ רעקיירטס יד טציטשענ רעטייברא-רעקעב עטריזינַאנרַא יד ןעבָאה

 ןעראוועג ןעקאבעג ןענייז עכלעוו ,טיורב רענענעוו עצנאנ טימ ןוא טלעג

 ,טפיוקענ ןיילא ןעבָאה ייז סאוו ?חהעמ ןופ

 עכילטנעכעוו ענענייא ןַא טאהענ 1915 רהָאי ןיא טָאה 100 לַאקָאל

 | ."רעקעב רעשידיא רעד , ,גנוטייצ
 םעד ןופ סנאינוי-רעקעב עשידיא ףניפ יד ךיז ןעבָאה 1927 רהאי ןיא

 נינייאראפ ,קראי וינ רעטיירנ ןופ דנאבראפ-רעקעב ןעלאנאיצאנרעטניא

 ןיא סעיצקעס ערעדנוזאב יירד טימ ,800 לאקאל ,ןאינוי לאקָאל ןייא ןיא
 -  ,טרָאטש ןופ ןעלייט ענעדישרַאּפ יד

 שטנערב א טריזינַאנרַא טָאה קראי וינ ןופ ןאינוי רעקעב 800 לאקאל

 ,רעקעב לענייב יד .רעטייברא רעקעב-קיעק עשידיא טרעדנוה ריפ ןופ

 -נערב ערעדנוזַאב וצ ךיוא ןעננַאלַאב סרעפלעהסיורַא ןוא רעקעב-טיורב יד

 .800 לַאקָאל ןופ סעשט
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 -ידיא יד טָאה רעטייברא יד ןעשיווצ ץנערוקנָאק יד ןעפַאשוצּפָא ידכ

 רעכלעוו ,רעטייברא ןא זא ,טרהיפעננייא ןאינוי רעטייברא-רעקעב עש

 עדעי טייברא גָאט א ןעבענּפָא לָאז ,ץַאלּפ ןענידנעטש ַַא ףיוא טייברא

 .ןאינוי רעד ןופ דילגטימ ןעזָאלסטייברא ןא ראפ ךָאװ

 טכענ רעטנעויוט טרַא אזא ףיוא וצ טמענ יז ,טריקסיפנָאק ןאינוי יד

 ייב ןיא טימרעד ןוא ,עזָאלסטייברא יד וצ ןייא סע טלייט ןוא טייברא

 ַא זיב עזָאלסטײברַא ןופ ענַארפ יד ןעראווענ טזיילעג רעטייברא-רעקעכ יד

 . ,דארג ןעסיוועג

 ןעװ זא ,טרהיפעג ךיז טָאה רעטייברא-רעקעב עשידיא יד ייב

 ןעבענ םהיא ןעמ טנעלפ ,סרעקעב ןעשיווצ ןעמוק ץענרע טנעלפ רעקעב א

 ןייא ןֹופ ןעזײרמורַא טנעלפ סָאװ ,רעטיײברַא רעקעכ רעד .טײברַא-טכַאנ ַא
 רע סאוו ,טיײברַא טכענ עכלעזא ןופ טגעלפ ,רעטייווצ א ןיא טדָאטש
 -ייברא-רעקעב יד .עזייר ןייז ןעכַאמכרוד ,סנעוורעטנוא ןעמוקאב טנעלפ
 .ןעראיטקַא סעּפורט עדנעזיירמורא יו יוזא ןעוועג לָאמ עלא ןענייז רעט

 ,ךעלטרעוו עכלעזַא םורַא ןעהענ רעטיײברַא-רעקעב עטלַא יד ןעשיווצ

 ןיא ןוא ענישטשַאר יד ןעכאמ קראי וינ ןיא ןעגעלפ סרעקעב עכנַאמ זא

 | .גייט םעד ןעכאמ ייז ןענעלפ ןָאטסָאב

 -ָאפענ ןאינוי יד טָאה 1909 רהֶאי ןופ קיירטס לארענעג םעד ןיא

 -רַא יד וצ טיײברַא נָאט א ןעבענּפָא ןענעמ לָאז רעקעב ַא זַא ,טרעד

 "עוו ייז זא ,דלאוועג ַא טכאמענ םיטַאבעלאב יד ןעבָאה ,עזָאלסטייב

 טינ טלעפייוצראפ טפמעקענ ןעבָאה ייז ןוא .ןעבענכָאנ טינ סָאד ןעל

 רעטייברא רעקעב יד זא ,ןעירשענ ןעבָאה ייז .טקנוּפ ןעזיד ןעבעגוצכָאנ

 ןיא עפמעק עניטולב ןוא הימ רערעווש ךרוד ןוא ,ןעריניאור ייז ןעליוו

 -רַא גָאט רעד .ןעראוועג ןענואוועג קיירטס-רעקעב רעשירָאטסיה רענעי

 .םנאינוי רעקעב עשידיא יד ןופ המשנ יד זיא טייב

 -עש עסיורג יד ןיא ,ןעמ טייברא ןעיירעקעב ןאינוי עשידיא עלַא ןיא

 -וילק יד ןיא ןוא ,טכַאנ ַא העש עבלַאה ַא ןוא ןעביז יו רהעמ טינ ,רעּפ

 ףראד רעטייברא רעקעב רעד רעבָא .טכאנ ַא העש 8 -- ןעיירעקעב ענ

 ןעפילכַאנ גידנעטש ןומ רע עכלעוו ,ןענישַאמ יד טימ ןעטייברא לענש

 רעד נָאט וצ טנייה רעבָא זיא סָאד .ל?לעווייט א יו םהיא ןעביירט ייז

 -ניא ערעדנא עלַא ןיא ךיוא רָאנ ,ךאפ-רעקעב םעד ןיא זיולב טינ לַאפ

 רהעמ ןעדנוטש 8 ןיא ןעבענסיױרַא ףראד רעטייברא רעד ואוו ,ןעירטסוד

 .ןהעצפופ ןיא ןעבעגסיורא רעהירפ טנעלפ רע יװ ,טײברַא
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 גניסעמ ןוא רעטכעּפ -- סעמריפ עסיורג ייווצ יד ןעגעג קיירטס רעד
 ,1927 רהָאי ןיא

 םעד זיב ןעבָאה רעטייברא רעקעב עשידיא סאוו ,סקיירטס עֶלַא ןופ

 "ענעג רַאנָאז --- קיירטס ןייק ךָאנ זיא ,קראי וינ ןיא טרחיפעג 1927 רהֶאי

 רעגיזָאד רעד ןעוועג זיא סע יוװ ,גיטכיוו יוזא ןעוועג טינ --- סקיירטס לאר

 ןיולב ןָא טהעג קיירטס רעד זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .קיירטס רעקעב

 ןעמעוו ייב ,סעמריפ ייוצ יד רעבָא ,סעסָאב רעקעב עשידיא ייווצ ייב

 ןופ לָאצ עסיורנ א טנַאמראפ ןעבָאה ,טקיירטסעג ןעבָאה רעטייברא יד

 ןעלייט עלא ןיא ןעפראוואוצ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעיירעקעב ענרעדָאמ

 עשידיא ןעראוועג ןעקאבענ ןוא טכאמעג זיא סע ואוו ,קראי וינ ןופ

 ןענייז סאוו ,ןענישַאמ עטסיינ יד ןופ ףליה רעד טימ תולח ןוא טיורב
 .עירטסודניא רעקעב רעד ןיא ןעוועג ןַאד

 -רא רעקעב עשידיא 8,000 ןאראפ ןענייז קראי וינ רעטיירג ןיא
 -עב לאנָאשענרעטניא ,800 לאקאל ןופ רעדילנטימ ןענייז עכלעוו ,רעטייב

 800 יװ רהעמ לעסיבא ןעוועג קיירטס ן'זיב ןענייז ייז ןופ .ןאינוי רעק

 ;: סעמריפ ייווצ יד וצ ןעגנַאלַאב סאוו ,ןעיירעקעב עלא ןיא טגיטפעשַאב
 ן'זיב ןענעלפ רעטייברַא רעקעב רעשידיא 800 עזיד .,נניסעמ ןוא רעטכעּפ
 טימ ןוא ןענישַאמ יד ןופ ףליה רעד טימ ןעקַאבסיוא ךילגעט קיירטס

 עשידיא יד ןופ טפלעה א טעמכ ,עצארּפ רעלענש ןוא רערעווש רעייז

 יד .קראי וינ סיורג ןיא ןעקַאבעג ךילנעט טרעוו סאוו תולח ןוא טיורב

 ןעקַאבעג טרעו סע סאוו ,תולח ןוא טיורב עשידיא ןופ טפלעה ערעדנַא

 ענירעביא עלא ןיא טריצודָארּפ טרעוו ,קראי וינ רעטיירג ןיא ךילנעט

 וינ רעטיירג ןופ ןעלייט עלא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעיירעקעב עשידיא
 גינייוו ןענָאמראפ קראי וינ ןופ ןעיירעקעב עשידיא עניילק 400 יד ,קראי

 'םעשַאב ייז ןיא רעבָא ןערעו ראפרעד ,רעּפעש ערעייז ןיא ןענישַאמ

 .רעקעב עשידיא 2,200 טגיט

 ןוא ךייר ןענייז סעמריפ רעקעב ייווצ עזיד יוזא יו ,עטכישעג יד

 .עטנאסערעטניא א רהעז זיא ןעראוועג סיורג

 ןעפםיט א ןיא טנעפעעג גניסעמ. רמ טָאה קירוצ 20 רהָאי ַא טימ

 רָאּפ א טימ טָאה רע ואוו ,יירעקעב עניילק א טירטס ןעלע ףיוא רעלעק
 ןיא זיא סע .תולח ענידתבש ןוא טיורב ןעקַאבענ רעטייברא רעקעב

 ענעי זא ,סעקרעמָאטסָאק יד ןעשיווצ גנַאלק א סיורא ןַאד דנעגעג רענעי

 ךורּפש ַאזַא ןעכַאמ טגעלפ סָאב רעקעב רעמורפ רעד לייוו ,טונ זיא הלח

 םעד בילוצ ןוא ,סעשטיליוק ןוא תולח יד ןופ ענישטסָאר רעד רעביא



 טי אקירעמַא ןיא םנָאונוי עשידיא

 -עג ןעבָאה רעבייוו יד .ענעטָארעג ןייז נידנעטש תולח יד ןעגנעלפ

 -עי טָאה סָאב רעד ןוא ןעסקאוועגנ זיֵא יירעקעב יד .תולח ענעי טפיוק

 רעד .דייס טסיא רעד ףיוא יירעקעב ערעסערג א טנעפעעג לָאמ סעד

 ןערהאי .ןאינוי רעקעב יד ןעפמעקַאב וצ עבט א טָאהענ ךיוא טָאה סָאב

 ,יירעקעב גנניסעמ יד ןעריזינַאגרָא וצ ןאינוי רעד ןעמונעג טָאה גנאל

 -עקעב גניסעמ יד ןיא ןעקיירטס ןופ ןערהָאי ןוא עפמעק ערעווש ךָאנ זיב

 -עקעב ס'גניסעמ .רמ יװ גנַאל ױזַא .ּפאש ןאינוי ַא ןערָאװענ ךיוא ייר

 ַא ךָאנ רעטייברא ןאינוי-טינ יד ןענעלפ ,ּפַאש ןעּפָא ןַא ןעוועג זיא ייר

 -עלאב ן'טימ ןעמאזוצ ןהענ ןעפראד ,טײברַא טכַאנ ערעווש העש 2

 ,הלוגס א סלא אמתסמ ,םיליהת ןענָאז ןוא ןענעװַאד ןיירַא ?הוש ןיא סָאב

 לֶאז םלוע רעד ןוא ,ןעוויוא ןופ ענעטָארעג סיױרַא ןעלָאז סעקלוב יד זא

 .ןעפיוקסיוא עלא ייז

 ןאינוי א ןעראוועג זיא יירעקעב ס'גניסעמ .רמ יוװ רעבָא ?ענש ױזַא
 לחוש ןיא ןהענ וצ טרָאּפשראפ רעטייברא רעקעב יד ןיוש ןעבָאה ,ּפַאש

 סאוו ,רעטייברא רעקעב ענעי רָאנ ןענייז ןעננאגעג גָאט ןעדעי ןיירא

 ,םורפ ןעוועג ןייֵלַא ןענייז

 רעד ןעמעוו ייב עמריפ עטייווצ יד ,עינַאּפמָאק גניקייב רעטכעּפ יד

 ,עמריפ רעקעב עשידיא עטסערג יד טציא זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא קיירטס

 -יימ ןוא קראי וינ רעטיירנ ןופ ןעלייט עלא ןיא טיורב טפיוקרַאפ עכלעוו

 רעקעב עזיד ?ענש יװ ,טנאסערעטניא ןיא סע .קראי וינ םורַא ןעל

 רעטלא רעד טָאה קירוצ 18 רהאי ַא טיס .ןעסקאוועג זיא עמריפ

 ,טירטס טיּפ 08 ןיא יירעקעב עניילק ַא טַאהעג ,רעטכעּפ ,רמ ,סָאב רעקעב

 עשידיא ןעקַאב ,רעטייברא רָאּפ ַא טימ ןעמאזוצ ,ןייֵלַא טנעלפ רע ואוו

 וצ טרַאק שוּפ א ףיוא ןערהיפוצ סע טנעלפ ןוא תולח ןוא טיױרבזיַאר

 ךָארג .דייס טסיא רעד ןופ לעטראווק רענאיצילַאנ ןופ סירעסָארג

 עכלעוו ,רעלטסניק ,רעטייברא עטונ טָאהעג רעטכעּפ רעטלא רעד טָאה

 רעשידיא רעד סאוו ,טיורב יַאר עשידיא עטסקַאמשענ יד ןעקַאב ןענעלפ

 ןופ יירעקעב רעטכעּפ עקנישטניילק יד ןיא ױזַא ןוא ,ביל טָאה םלוע
 םורא רהָאי עכילטע ןיא ןוא ,ןעווייה ףיוא יווװ עקאט ,ןעסקאווענ טירטס טיפ

 סרָאלפ 8 ןופ עדייבעג עניזיר א טיובעגפיוא עמריפ רעטכעּפ יד טָאה

 ןיא זילב טינ ןיוש טיורב ןעקַאבעג טָאה ןעמ ואוו ,טירטס ירעשט ףיוא

 -פיב רעסיורג רעד ןופ רָאלפ ןעדעי ףיוא רָאנ ,רעלעק א

 ֿפָאמ עַלַא ןענעפעפיוא ןעמונעג עמריפ יד טָאה ךָאנרעד .גניד

 ןילקורב ,ליווקרָאי ,סקנָארב יד ןיא סרָאטס טיורב ןוא ןעיירעקעב עיינ

 ןעמונעג ןעבָאה ןעיירעקעב ענעי ןופ סנעװיוא יד ןופ .?לארעביא ןוא
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 רעקעב ריפ רעדא יירד טָאטשנא .תולח ןוא ןעטיורב ןעסאמ ןעהילפ

 -רא רעקעב 000 םורא טניטפעשַאב ןיוש עמריפ עזיד טָאה ,רעטייברא

 יד ךילנעט ןערהיפוצ עכלעוו ,סרעוויירד רעקעב 200 ַא ןוא רעטייב

 | ,קראי וינ רעטיירגנ ןופ ןעלייט עלא ןיא טיורב)

 1997 רהֶאֹי ןופ קיירטס רעקעב רעד זיא ףמאק ןעכָאװ סקעז ךָאנ

 -ענ ,קראי וינ ןופ ,גניסעמ ןוא רעטכעּפ סעמריפ רעקעב ייווצ יד ןעגעג

 .סימָארּפמָאק א ךרוד ןעראוועג טעטכילש

 ךיז טניפעג ,קראי וינ ןופ ,800 לאקאל ,ןאינוי רעקעב עשידיא יד

 ןינ ןיא ןַארַאפ ןיא סע שטָאכ ,דנַאטשוצ ןעטוג א ןיא גָאט וצ טנייה

 -ײמַאנלַאמא  ךיז טפור עכלעוו ,רעקעב ןופ ןאינוי-סנָאיציזַָאּפָא ןא קראי

 -איִלֲאּפ ,ןעשטייד ןופ טהעטשַאב ןאינוי עניזָאד יד .?סרעקריָאוו דופ דעט

 ןופ ןעסירענּפָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא טרעדנוה ייווצ רעביא ןוא ןעק

 ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ ןאינוי רעקעב לאנָאשענרעטניא רעד

 .1914 רהאי ןיא ךָאנ רָאבייל

 -נַא רעד טימ קראטש  טרירוקנָאק ןָאינוי-סנָאיציזָאּפָא עזיד

 -טימ יד ןופ תוריכש יד .800 לאקָאל ןאינוי רעקעב רעשידיא רעטנעקרע

 תוריכש יד יו רענעלק ליפ ןענייז ןאינוי סנאיציזָאּפָא רעד ןופ רעדילנ

 .ןעמוקאב 800 לאקאל ןופ רעדילנטימ יד סאוו

 .טדעטש ערעדנַא יד ןוא םנאינוי-רעקעב עשידיא יד

 ןינ ןיא רעטייברא רעקעב עשידיא עטריזינַאגרָא יד ןופ עפמעק יד
 ןופ טדעטש ניצנאװצ-ןוא-עכילטע ןיא ןזא ,וצרעד טרהיפעג ןעבָאה קראי
 ןופ ןעגנולײטּפָא ,סנאינוי רעקעב עשידיא טעדנירגעג ךיז ןעבָאה אקירעמא
 -אוועג טעדנירנעג ןיא רעכלעוו ,דנַאברַאפ-רעקעב ןעלַאנָאיצַאנרעטניא םעד

 ,1886 רהאי ןיא ןער

 ןעועג ןענייז ןאינוי סרעקעב לאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעדנירג יד
 -ייז גָאט ןעגיטנייה זיב ךָאנ ןוא .דנַאלשטייד ןופ (ןעטסירק) ןעטנארגימיא
 רעדָא ,ןעשטייד ןאינוי רעקעב לאנָאשענרעטניא רעזיד ןופ רערהיפ יד ןענ
 ָאד ןעריזינַאנרָא וצ טכוזעג ןעבָאה ייז .ןעשטייד ןופ רעדניק רענאקירעמַא
 -ָאיצַאנ עדעי) .ןעטעטילאנָאיצַאנ עלא ןופ רעטייברא רעקעב יד דנאל ןיא

 -ייא טימ טיורב ענעקַאבעג ענענייא רהיא ךיז טָאה עקירעמא ןיא טעטילַאנ
 (.רעקעב ענעג

 ןאינוי רעקעב לענַאשענרעטניא רעד ןעמוקעגנָא זיא ןעטסטכייל םא
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 -יא יד ןופ סנאינוי יד לייוו ,רעטייברא רעקעב עשידיא יד ןעריזינַאגרא וצ

 -יטש א ןעפאשעג טייקגיטעט רעייז טימ ןעבָאה קראי וינ ןיא סרעקעב עשיד

 ןערעוװ ךיוא ןעלָאז דנאל ן'רעביא רעטייברא רעקעב עשידיא עלא זא ,גנומ

 ,רעדילגטימ ןאינוי

 ראפ רעזיײנַאנרָא ןעלעיצעפס א טָאה ןאינוי-רעקעב ?לאנָאשענרעטניא יד

 ,דנאל ן'רעביא סנאינוי רעקעב עשידיא עלא

 טלייצ קראי וינ רעטיירג ןופ ןאינוי רעקעב עשידיא 800 לַאקָאל רעד

 .רעדילנטימ דנעזיוט יירד
 -ולגטימ 800 טלייצ ,ָאנאקיש ,ןאינוי רעקעב עשידיא 227 לאקאל רעד

 .רעד

 רעביא טלהעצ ,201 לַאקָאל ,ןָאינוי רעקעב עשידיא רעיפלעדַאליפ יד

 -ייברא יד זיב ,עפמעק ערעווש עליפ טריפעגנ טָאה ןאינוי יד ,רעדילגטימ 0

 -נא ךיוא ןוא נָאט-סטייברא ןענידנוטש-8 םעד טפמעקעגסיוא ןעבָאה רעט

 וצ ןאינוי רעקעב עשידיא רעיפלעדאליפ יד טָאה ?יפ .,תוריכש ענידנעטש

 טָאה יז סאוו ,"יירעקעב סרעמויסנָאק , רעוויטַארעּפָאאק רעד ןעקנַאדרַאפ

 -ןענייא סָאד זיא וויטַארעּפָאאק רעד .קירוצ רהאי ענינייא טימ טעדנירנעג

 יייברא 28 אא ייב טניטפעשַאב ןעטראד ןערעוו סע ןוא ןאינוי רעד ןופ םוט

 -יפ יד ןופ ןעניוא יד ןיא ןרָאד ַא זיא יירעקעב עוויטַארעּפָאָאק יד .רעט

 לָאמנייא טינ ןיוש ןעבָאה ייז ןוא ,םיטַאבעלאב-רעקעב עשידיא רעיפלעדַאל

 .גלָאפרע ןהָא רעבָא ,ןעטכינרַאפ וצ רהיא טכוזעג

 ןעטייברא טדעטש עלא ןופ רעטייברא רעקעב עשידיא עטריזינַאגרָא יד

 .תוריכש ענידנעטשנא רעגינייוו רעדא רהעמ ןעמוקַאב ןוא גָאט א העש 8

 -אוועג טמירַאב זיא ,48 לאקאל ,ןאינוי רעקעב עשידיא רענָאטסָאב יד
 רענָאטסָאב יד ןעגעג טרהיפענ טָאה יז סאוו ,ףמאק ןעווארב םעד טימ ןער

 .ןעכערבוצוצ ןאינוי עזיד טכוזענ רעמיא ןעבָאה עכלעוו ,םיטַאבעלַאב

 ןאינוי רעד ןופ רעדילגטימ 280 יד ןעבָאה 1916-1915 ןערהאי יד ןיא

 ןוא ןעכָאװ 16 עצנאג ןעטלאהעגנָא טָאה רעכלעוו ,קיירטס א טרהיפעג ;
 ךיז טניפעג 48 לאקאל .רעטייברא יד ראפ גיז א טימ טגידנעענ ךיז טָאה

 ,דנַאטשוצ ןעטונ א ןיא ןַאד טייז

 טלייצ ,יזריושזד וינ ,קרַאונ ןופ 167 לַאקָאל רעקעב רעשידיא רעד

 זיא יז ןוא סקיירטס ךס א טכאמענכרוד טָאה ןאינוי עזיד ,רעדילנטימ 0

 .ןעוועג זיא סע ןעוו זיא יז יו ,רעקרַאטש טצעז

 180 א טלייצ ,יטיס יזריושזד ןופ ,80 ?אקָאל רעקעב רעשידיא רעד

 .רעדילנטימ
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 רעקעב לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ שטנערב רעשידיא סרעקנָאי רעד

 .רעדילנטימ 100 ַא טלייצ ןאינוי

 .רעדילנטימ 78 טלייצ נרובסטיּפ ןופ ןאינוי רעקעב עשידיא יד

 ןופ ןאינוי רעקעב לאנָאשענרעטניא רעד ןופ שטנערב רעשידיא רעד

 .רעדילגטימ 78 טלייצ ,יזריושזד וינ ,הטעבאזילע

 ,רעדילנטימ 80 טלייצ ןאינוי רעקעב עשידיא רעדנעלווילק יד

 -עב לאנָאשענרעטניא רעטסעשטָאר רעד ןופ שטנערב רעשידיא רעד

 .רעדילנטימ 70 טלייצ ןאינוי רעק

 90 טלייצ ,סעלעשודנא סָאל ,484 לאקָאל ,ןאינוי רעקעב עשידיא יד

 .רעדילנטימ

 198 טלייצ ,רָאמיטלַאב ןופ ,209 לאקאל ,ןאינוי רעקעב עשידיא יד

 | | ,רעדילנטימ
 ןאינוי רעקעב לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ שטנערב רענַאסרעטעּפ רעד

 ,רעדילנטימ 80 טלייצ

 60 טלייצ ,ןאינוי רעקעב לאנָאשענרעטניא לאקאל רענעווייח-וינ רעד

 | .רעדילנטימ

 90 טלייצ ,ססאמ ,ןיל ןופ ,183 לאקָאל ,ןאינוי רעקעב עשידיא יד

 | ,רעדילגטימ
 ,רעדילגטימ 80 טלייצ ןאינוי רעקעב עשידיא רעסנעדניווָארּפ יד

 .רעדילגטימ 30 טלייצ ןאינוי רעקעב עשידיא רעדרַאפטראה יד

 ןאינוי רעקעב לאנָאשענרעטניא רעד ןופ שטנערב רעזויקאריס רעד

 ,רעדילגטימ 40 טלייצ

 טלהעצ ןָאינוי רעקעב רעד ןופ שטנערב רעשידיא רע'אלאפָאב רעד

 .רעדילוטימ 0

 ןָאיני רעקעב לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ שטנערב רעטעניסניס רעד

 .רעדילנטימ 40 טלהעצ

 טלייצ ,178 לַאקָאל ,ןָאינוי רעקעב עשידיא (עדענעק) רע'ָאטנָארָאט יד

 | .רעדילנטימ 0

 טלייצ ,ןאינוי רעקעב לאנָאשענרעטניא (עדענעק) רעלאערטנָאמ יד

 .רעדילנטימ 0

 ןאראפ ןענייז ,קראי וינ רעסיוא ,טדעטש עטנעכערענסיוא עֶלַא יד ןיא

 יד טימ ןעמאזוצ .רעטייברא רעקעב עשידיא עטריזינַאגרָא 2,400 ַא ייב

 -ענרעטניא רעד ּוצ ןעננאלאב ,קראי וינ רעטיירנ ןופ רעדילגטיפ 0

 -רא-רעקעב עשידיא 8,400 רעביא אקירעמַא ווא ןאינוי רעקעב לאנָאש

 ,רעטייב



 .רעטײברַא-רעירָאפ יד ןופ ןאינוי יד

 ןיא קיירטס-רעירָאפ רעטשרע רעד ןוא קראי ןינ ןיא רעטייברא-רעירָאפ עטשרע יד

 -ַאה סאוו ,רעטיוברא-רעירָאפ עשודוא ןופ סנאינוי ענעדושראפ וד --- .1892 רהָאֹו
 -וא יד -- .1919 ןופ קוורטס לארענעג רעד -- .1919 רהָאי ן'ויב טריטסיוקע ןעב

 -ָאשענרעטנוא , רעד ןופ גנודנורג יד -- .עירטסודנוא-רָאפ רעד ןוא שינערהעקרעב

 רהאי ןופ קוורמס לארענעג רענערָאלראפ רעד -- .'ןאנוו סרעקרואוו-רָאפ לענ

 ןערהאי וד ןיא ןאינוי רעד ןיא טפאשרעה עשיטסינומָאק עטשרע יד --- .0

 -סינומָאק וד ןופ לאפ:רוד רעד ןוא ןאינוי רעד ןופ גנאגרעדינ רעד ---- .1ָ
 ןוא רעדיוו ןעטסינומָאק יד -- .1998-1094 ןערהָאו יוד ןיא ןאינוי יד -- .ןעט

 .ןָאונוי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָאער יד ןוא קיירטס רעשיטסינומָאק רעד --- .טכַאמ

 רעטייברא עשטייד ןופ ןאינוי רעטיײברַא-(רעטופ) -רָאפ עטשרע יד

 -ניא יד .1884 רֹהָאי ןיא ךָאנ ןעראוועגנ טעדנירנעגנ קראי וינ ןיא זיא

 -עג ןענייז רהיא ןיא זא ,ןיילק ױזַא ןעוועג ךָאנ ןַאד רעבָא זיא עירטסוד

 -אקירעמַא רעד .רעטייברא טרעדנוה עכילטע זיולב טגיטפעשַאב ןעוו
 -ייברא ןופ ,גרַאװ-רעטופ ןייק ןענָארטעג טינ טָאה סָאלקילעטימ רענ

 ןעמ טנעלפ ,עכייר רָאנ יד טגנַאלַאבנַא סָאװ .,טדערענּפָא ןיוש זיא רעט

 ,רעדײנש-רעמָאטסָאק עכייר יד ייב ןעלטנַאמ ענרעטופ ןעכַאמ ייז רַאפ

 -רעטופ עניטראפ עּפָארייא ןופ ןעגנערב רָאנ ייז רַאפ טנעלפ ןעמ רעדָא

 .גרַאװ

 ןעוועג ןיוש דיירט-רָאפ םייב קראי וינ ןיא ןענייז 1880 רהָאי ןיא

 עכלעוו ןעשיוצ ,רעטייברא טרעדנוה ףלעװצ א ייב םניטפעשאב

 .ןעשטייד עֶלַא טעמכ ,םרעטַאק טרעדנוה ריפ-יירד א ןענופעג ךיז ןעבָאה סע

 -עלפ ייז ןוא תוכאלמ-ילעב טּפיוה יד סרעטַאק יד ןענייז דיירט-רָאפ ןיא

 א ראלַאד 280 זיב 25 ןופ ןענידראפ קירוצ רהָאי 40 רעביא טימ ךָאנ ןעג

 טנעלפ סע יװ ,ליפ יוזא לָאמ ייווצ יוװ רהעמ ןעסייהעג טָאה סָאד .ךָאװ

 סע ןעכלעוו ןיא רעטייברא רעכילטינשכרוד א ןענידרַאפ טייצ רענעי ןיא

 | ,דיירט זיא

 לָאמ ענינייא ןערהָאי ענעי ןיא טָאה תורוש עזיד ןופ רעביירש רעד

 םעד יו קנעדענ ךיא .רעטייברא-רָאפ יד ןופ גנולמאזראפ יד טכוזאב

441 
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 "שרע יד ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה קרָאי וינ ןיא ןעוו ,1886 ,יַאמ ןעט1

 זיא ,גָאט-סטייברַא ןענידנטש-8 םעד רַאפ עיצַארטסנַאמעד יַאמ-עט

 -סלָאמעד יד ואו ,לָאה םעד  ןהענוצייברַאפ ןעמוקענסיוא רימ

 בָאה .ירעיוב 889 ןיא ,ןעלמַאזרַאפ ךיז ןענעלפ רעטייברא רעירָאפ עניד

 טלעטשעגפיוא ןהעטש ,לָאה ןופ גנַאגנײרַא ןעבעל ,ןהעזעג ןעטרָאד ךיא

 -רא רָאפ ,רימ, :טפירשפיוא ןַא טימ רוניפ ענרעטופ ןימ ַאזַא ,רעב א

 ןוא ןעגנערבראפ העש 8 ,גָאט א העש 8 זיולב ןעטייברא ןעליוו ,רעטייב

 ."ןעהור העש 8

 "רא ןענידנוטש-טכַא ן'ראפ גנוגעװַאב יד ןעגנאנעגנָא ןיא סע תעב

 ןענידנוטש-ןיינ א ןענואוועג ןאינוי רעירָאפ עשטייד יד טָאה ,נָאט סטייב

 ,גָאט-סטייברַא

 ןעמונעג גנולצולּפ דיירט רָאפ רעד טָאה רעטעּפש רהֶאי רָאּפ ַא טימ

 ןעמונעג ןעבָאה סע .ןעווייה ףיוא יו ,טנָאז ןעמ יו עקַאט ,ןעסקאוו

 ןעמענפיורא ןעגעלפ עכלעוו ,םיטַאבעלַאב עניילק דיירט ןיא ןעמוקניירא

 ןעמוקעגניירא ןיוש ןענייז טלָאמעד .דיירט רָאפ םעד ןענרעל םוצ ענירג

 עגנַאל ןעטייברא ןאד ןעגעלפ ייז .רעטייברא עשידיא ךס א דיירט ןיא

 רָאפ עשידיא ןופ ןאינוי ןייק .תוריכש עניילק ץנַאנ רַאפ ןוא ןעדנוטש

 .ןעװעג טינ טלָאמעד ךָאנ זיא רעטייברא

 -שרע יד טריזינַאנרָא טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד

 ,1802 רהָאי ןיא ןאינוי רעירָאֿפ עשידיא עט

 -יל ןיא ןעמוקענרָאפ זיא ןאינוי רענעי ןופ גנולמַאזרַאפ עטשרע יד

 רענעי וצ .םירטס ןָאטסיױה טסיא ףיוא ,"יראננוה ?לטיל , ,לָאה .יטרעב

 "גַאנ יד .סרָאטיײרעּפא ןוא סרעטַאק רָאפ עשידיא ןעווענ ןיוש ןענייז טייצ

 -יניפ רָאפ יד ןוא ,ןעשטייד סנעטסרהעמ ןעוועג ץֶלַא ךָאנ ןענייז סרעל

 -עג ןיוש ןענייז טלָאמעד .ךעלדיימ עשטייד ןעוועג עלַא ןענייז סרעש

 ןופ רעטיײברַא עלא יד .ךאפ ןיא רעטייברא עשידיא דנעזיוט א ןעוו

 -רא ןענידנוטש-8 ןַא ראפ קיירטס לארענעג ַא ןיא סיורא ןענייז דיירט

 םענעי ןעמ טָאה ,טייברא ךס א ןעוועג זיא סע יוװ יוזא ןוא ,גָאט סטייב

 ,1898 רהאי ןיא ,ןאזיס ןעטסקענ םוצ רעבָא .ןענואוועג ךיוא קיירטס

 -נוא ןאינוי סרעירָאפ יד זיא ,דנאל ןיא סיזירק ַא ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו

 .ןעננַאגעגרעט

 ןיא רעטייברא רעירָאפ עשידיא יד ןעבָאה רעטעּפש רהאי 11 טימ

 "אזינַאגרָא רעייז ןעבָאה ןוא טנינייארַאפ לָאמ ןעטייווצ ַא ךיז קראי וינ
 ווָא ןאינוי סרעקריִאװ רָאפ לאנָאשענרעטניא יד, ןעבענעג ןעמָאנ א עיצ

 .1904 רהאי ןיא ןעוועג זיא סָאד ."קראי וינ



 1219 אקירעמַא ןוא סנָאונוי עשודוא

 -ַאמ ןוא סנָאיצַאטינַא ךָאװ עדעי טעמכ ןעטלַאה טנעלפ ןאינוי ענעי

 214 ,לָאה גניווריוא-וינ ןעסיורג ןענילָאמַא םעד ןיא ןעגנולמאזראפ ןעס

 .טירטס םורב

 ןענייז 1908 ןוא 1904 ןופ ןאינוי רעירָאפ רענעי ןופ רערהיפ יד

 ןוא ,רעטייברַארָאפ רערעטלע ןא ,יקסווענישיק .א ןעװעג
 -טוג יד קנעדעג ךיא .ר ענייוו ף? ו אוו ,רעטייברא ןייא ךָאנ
 טפָא געלפ ךיא ואוו ,לָאה גניווריוא-וינ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-ןעסַאמ עטכוזַאב
 ,רעטײברַא-רָאפ יד ראפ סעדער ןעטלַאה

 ,לואְאֹּפ טניעס ןופ ןאינוי רעטייברא-רָאפ יד טָאה 1906 רהָאי ןיא
 ןעמאזוצ ,רעטייברא עכילטסירק ןופ עיצאזינַאגרָא עניילק א ,אטָאסענימ
 םעד ןיא ןעפורַאבנייא ,קראי וינ ןופ ןאינוי סרעירָאפ רעשטייד רעד טימ
 ,טירטס רעט4 רעד ףיוא ,קראי וינ ןופ ןאינוי-רָאפ רעשטייד רעד ןופ לָאה
 -רעטניא , ןא ןעראוועג טעדנירנענ זיא סע רעכלעוו ףיוא ,ןָאשנעװנָאק א
 -עק ןוא ןעטַאטש עטנינייארַאפ יד ןֹופ ןאינוי רעטייברא-רָאפ לאנָאשענ
 -ראפ ןָאשנעװנָאק רענעי ייב דנעזעוונא ןעוועג ןענייז ןעצנאנניא ."עדענ
 לאערטנָאמ ,ָאטנָארָאט ,לואּפ טניעס ןופ : ךילמענ ,סלאקָאל 7 ןופ רעטערט
 רעשידיא ןוא רעשטייד רעד ןופ ,קראי וינ ןופ סנאינוי לאקאל ייווצ ןוא
 רָאפ רעשידיא רעקראי וינ רעד ןופ ןעטאנעלעד יד .ןאינוי רעטייברא-רָאפ
 ,(טיוט טצעי ןיוש זיא רע) יקסווענישיק .א ןעוועג ןענייז ןאינוי רעטייברא
 שטָאכ) ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש רעד ןא רענייוו ףלואוו
 -טּפיוה יד ,(ךאפ םייב רעטסוָאּפ-ליב ַא טייצ רענעי וצ ןעוועג ראג זיא רע
 פואּפטניעס ןיא ןעװענ ןיא לאנָאשענרעטניא רעיינ רעד ןופ ריטרַאווק
 פאנָאשענרעטניא עטשרע עזיד .עדענעק ,ָאטנָארָאט ןיא ,רעטעּפש ןוא
 טָאה יז ןעו ,1908 רהאי ן'זיב טריטסיזקע טָאה ןאינוי רעטייברא-רָאפ
 ,טזיילעגפיוא ךיז

 רעטייברא רָאפ ?אנָאשענרעטניא רעקראי וינ יד טָאה 1907 רֹהָאי ןיא
 טרהיפעגנָא טָאה ןוא רעדילגטימ לָאצ עסיורג א טלהעצענ ןיוש ןאינוי
 רָאפ יד .ןעריולראפ עגינייא ,ןענואוועג ענינייא ,סקיירטס ּפאש עהייר א
 לָאמ ןעטשרע םוצ טלָאמעד ךיז ןעבָאה קראי ןינ ןופ םרערושטקעפונַאמ
 .ןָאשייאיסָאסא ןא ןיא טריזינַאגרָא

 ןעכארבעגסיוא קראי וינ ןיא טָאה ,1907 ,טסונױא ןופ גנאפנָא ןיא
 קיירטס רענעי .רעטייברא רָאפ לֶָאצ עשביה ַא ןופ קיירטס לארענעג ַא
 ןענייז רעטייברא יד ןוא טייצ ןעכאוו יירד א זילב םטרעיודעג םָאה
 ןופ רערהיפ רעד .טייהרעטלעטעסעג טינ רעּפעש יד ןיא קירוצ ףיורא
 .ןַא מ םוא ק סי ר ַא מ ןעװעג זיא קיירטס םענעי
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 רָאפ יד ןופ ענַאל יד זיא 1907 ןופ קיירטס םענערָאלרַאפ םעד ךָאנ
 -ָאה סרערושטקעפונַאמ יד .נָאט וצ נָאט ןופ רעגרע ןעראוועג רעטיײברַא

 ראפ ךיז לָאז סע רעוװו טינ ןעבָאה רעטייברא ערעייז זא ,טסואווענ ןעכ

 -אד יד ךיוא ןיא קיירטס םענעי ןופ עדנע רעד טימ לייוו ,ןעמעננָא ייז
 .ןעגנאנעגרעטנוא ןאינוי עטייווצ עגידסלאמ

 זיא סע .ןעקנוזעג קראטש ןענייז רעטייברא רָאפ יד ןופ תוריכש יד

 רעד ייב ןעכאמ ןעבעל א ןענעק וצ רעטייברא יד ראפ ךילנעמנוא ןעראוועג

 .גנַאל ןערהָאי ןעטלַאהעגנָא טָאה ענַאל אזא ..טייברא

 -רָאפ יד ןענעלפ ,טריזינַאנרָא טינ ןענייז רעטייברא יד זא גידנעסיוו

 טימ רעּפעש ערעייז ןעליפנָא "סעמטסירק, ךָאנ ךיילג סרערושטקעפונאמ

 ַא ןעטײברַאסיױא ייז ןעזָאפ ןוא ןיול-רעננוה ַא נידנעלהָאצ ,רעטײברַא

 ,ןעמוק טנעלפ "ןָאזיס יזיב; רעד ןעוו .ןעלקיטרַא רָאפ קאטס ןעסיורגנ

 ,ןעסייהעג ןַאד טָאה סע יוװ ,טפרַאדעג ןיוש ןעבָאה רעטייברא יד ןוא

 ןערעו טלָאמעד דָארג טגעלפ ,סעשזדייוו עסיורנ ,ןיול ןעטונ םעד ןעגירק

 | ,דיירט ןיא קעלס
 ,נהנמ .ַא ןעזעװעג ןֶא גנַאק ןופ ןיוש ןזיא דיירט-רָאפ ןיא

 -הָאצ טנעקענ םיטַאבעלַאב יד ןעבָאה "סעמטסירק, ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא זא

 ןיא ןעמוקאב טנעלפ רעטייברא רעד סאוו ,תוריכש יד ןופ טפלעה ַא ןעל

 ."ןָאזיס יזיב , ןופ טייצ

 ןעטַאנָאמ יד ןיא טנעכערענ ךילנהעווענ ךיז טָאה ןָאזיס יזיב רעד

 ."םעמטסירק, זיב ,רעבמעצעד ןוא רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא ,רעבמעטּפעס

 ַא ןיא ךיז ןעבָאה ייז ,ןעראוועג ךייר ןופרעד ןענייז םיטַאבעלַאב יד

 ערעייז ןופ ןעבָאה ייז ןופ עליפ ןוא טייבראנעפיורא ןהעש טייצ רעצרוק

 רָאפ רעד .(ןעקירבאפ) סטפָאל עסיורג ןיא טפומעגנניירא סעקּפאש עניילק

 רעבָא ,עירטסודניא רעניזיר א ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ ןזיא דיירט

 -טע ןופ םעטסיס עטלעּפירקוצ יד .טיונ ןעטילענ ןעבָאה רעטייברא יד

 -ַאב יד רעכלעוו םימ ,תוריכש ס'רעטייברא יד ןופ רהָאי א ןעזיירּפ עכיל

 ץֶלַא רהָאי וצ ?הֶאי ןופ ןעפַאשַאב טָאה ,ןעצונַאב ךיז ןענעלפ םיטַאבעל

 | .רעירָאפ עזָאלסטייברא ןופ יימרַא-וװרעזער עדעסערג א

 רעטייברא רָאפ יד ןעסיוטשענ ןעבָאה ןעקילנמוא ןוא תורצ עלַא יד

 ןעמונעג ןעבָאה ייז ןופ עליפ ןוא עגאל רעד רעביא ךיז ןעטכארטראפ וצ
 ןערעו טעוװ ,ןהעג רעטייוו יוזא ןעזָאל סע לָאז ןעמ ביוא זא ,ןהעזנייא

 .ןעבעל ןעטסמירָא םעד וליפא ןעכאמ וצ רעטייברא רָאֿפ ַא ראפ ךילנעמנוא

 רעד ןעראוועג ןענואוועג ןענייז 1910-1909 ןערהאי יד ןיא יוװ יוזא ןוא

 -יוט גיסיירד יד ןופ קיירטס רעד ןוא קיירטס רעכאמטסייוו רעטמחירַאב
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 -כיוו יד ןהעזנייא ןעמונעג רעטײברַא רָאפ יד ןעבָאה ,רעכַאמ קוָאלק טנעז

 .ןאינוי רעקרַאטש א ןיא ךיז ןעריזינַאנרָא ןופ טייקגיט

 -נייא ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה 1911 רהָאי ןיא

 ןָאטנניװיר ,"טנעמלעטעס יטיסרעווינויא ןיא גניטימ-סאמ א ןעפורַאב
 רָאפ ןופ ןאינוי א ןעריזינַאנרָא וצ קעווצ ן'טימ ,טירטס שזדירדלע רענרָאק

 .רעטייברא

 -ענ יד ןופ ראטערקעס סלא .טכוזאב טונ ןעוועג ןיא גניטימ רענעי

 .נניטימ-סאמ ןעטשרע םענעי ןופ ןאמרעשט ןעוועג ךיא ןיב ןעטפאשקרעוו

 -נוא ךָאנ .רענייוו ףלואוו ןוא ןהָאק רָאדיזיא טדערעג ןעבָאה רימ רעסיוא

 -טימ סלא ךיז ןעבירשראפ סרעירָאפ לָאצ עשביח א ןעבָאה סעדער ערעז

 ןופ דראגנַאװַא רעטשרע רעד ןעוועג זןיא סָאד .ןאינוי רעד ןיא רעדילג

 ,ןאינוי רעירָאפ רעסיורג א

 עשיטַאמעטסיס א טרהיפענ רהֶאֹי ייווצ עּפַאנק טָאה ןאינוי עיינ יד

 א ,ןהֶאק רָאדיזיא .רעטייברא-רעירָאפ יד ןעשיווצ עיצאסיגַא
 רעד ןיא ךָאנ גיטעט ןעװעג זיא רעכלעוו ,אנליוו ןופ טסידנוב רעגיטעט
 ןופ רעזיינאגרא סלא ןעראוועג טלהעוורע ןיא ,ןאינוי רעירָאפ רעטלַא
 וצ טכייל יוזא טינ ןעמוקעגנָא זיא סע ,ןאינוי רעטייברא-רָאפ רעיינ רעד
 ךָאנ ןעבָאה ייז ?ייוו ,דיירט ןופ רעטייברא לֶאצ עסיורג יד ןעריזינַאגרָא
 ןופ קיירטס םענעריױױלרַאפ םעד ןופ גנושיוטנע יד ןעסענראפ טָאהעג םינ
 -עג ןעבָאה סאוו ,סנאינוי ערעדנא יד ןֹופ ?יּפשייב רעד רעבָא .7
 .ןעבעגענניירא ןעבױלג ןוא טומ םעיינ א ייז טָאה ,טגיזעג ןוא טפמעק

 א ןעפאש וצ טייברא-סנאיצאזינַאגרַא רעד טימ ןעמונראפ גידנעייז
 קיירטס לארענעג ַא ןעטיירנוצ טימ ןוא ,דיירט רָאפ ןיא ןאינוי עקרַאטש
 -עג ןעבָאה סע יװ רענייטש ןעבלעז םעד ףיוא עירטסודניא רָאפ רעד ןיא
 עלא ןעשראפוצסיוא טהימַאב ךיוא ךיז רימ ןעבָאה ,רעכאמ-קואלק יד ןָאט
 רימ סָאװ טֶא ןוא .טייצ רענעי ןופ דיירט רָאפ םעד עגונב ןעטקאפ
 | : ןענופעגסיוא ןעבָאה

 ןעוועג ןענייז ייז ןופ ,רעּפעש 800 ןעוועג ןאד ןענייז קראי וינ ןיא
 פעסיבא ןעגעלפ סע עכלעוו ןיא ,רעּפעש עסיורג טרעדנוה רעּפַאנק א זיולב
 -עש רָאפ 400 ענירעביא יד .עדנעטשוצ עראטינַאס יד ןערעוו םיהעגּפָא
 -ייה טנעמענעט ענעזעוועג ,ענרעצליה ,עטלַא ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה רעּפ
 ןייז ןענעלפ רעּפעש עטְלַא ענעי .דייס טסעװ רעד ףיוא ןואט ןואד ,רעז
 -ייברא ןענעלפ סע ואוו ,ךעלרעמיצ עטקיטשרַאפ ייווצ רעדא םענייא ןיא
 ןערעמיצ יד ןוא ,סלָאה יד ,ּפערט יד .רעטייברא גיצנַאװצ ,ןחעצפופ ןעט
 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רָאפ ךאלציּפ ,ךאלקיטש טימ ןעפרָאוװראפ ןייז ןענעלפ
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 ענעי ןיא ןעמ טגעלפ ךָאו ןיא לָאמ ןייא זיולב .טרענלַאװעג ןעטרָאד
 יד .ןעביילבראפ רעבָא טנעלפ ביוטש רעד ,ץומש יד ןערעקסיוא ןעטייצ
 רעטייברא יד ןופ ןערעוו טמעטָאעננייא לייוורעד טגנעלפ רעטופ ןופ רָאה
 ס'רעטייברא:רָאפ םעד ןעסענענ ןעבָאה רָאה יד ןוא ץומש יד .ּפאש ןיא
 .װ ,זַא ןוא זדלַאה ,זָאנ ,ןעניוא ,ןעגנול

  טמיטשַאב טייטס קראי וינ ןופ רוטַאלסינעל יד טָאה 1911 רהֶאי ןיא

 -עש עֶלַא ןופ דנַאטשוצ םעד ןעכוזרעטנוא וצ קעווצ ן'טימ ,עיסימָאק ַא
 רעד טא ןופ דילנטימ א ןעוועג זיא סרעּפמָאנ לעומעס .טייטס ןיא רעּפ

 -רעטנוא וצ םיריױטקָאד טקישעג ךיוא טָאה עיסימָאק עזיד .עיסימָאק
 -קָאד יד ןוא ,רעטייברא רעירָאפ יד ןופ דנַאטשוצ-סטייחדנוזעג םעד ןעכוז
 / ץעדעי ןופ זא ,ןענופענ ןעבָאה רעירָאפ יד טכוזרעטנוא ןעבָאה סאוו םיריוט
 -יופ סָאװ ייווצ ןוא עניטכיזדניוש ייווצ ָאד ןענייז רעטייברא רָאפ ןהעצ
 עטכעלש ,טיכנַארב ,ראטאק ןופ ןעדייל ענירעביא יד .ָאמטסא ףיוא ןעד

 יד .רָאפ עכילדעש יד ןופ ןעמוק עכלעוו ,ןעטייהקנַארק-טיוה ןוא ןעגיוא

 רענניפ יד ןענייז סרעירָאפ עליפ ייב זא ,ןענופענסיוא ןעבָאה םיריוטקָאד
 .סרענענ ייב יװ ,ץרַאװש ױזַא גידנעטש ןענייז טנעה ערעייז ,טליופוצ

 טָאה ןאינוי רעטייברא רָאפ עטריזינַאגרָא-יײנ יד ןעוו ,1912 רחָאי ןיא

 -ַאב ןעװעג קראי וינ ןיא ןענייז ,קיירטס לארענעג א וצ טיירנענ ךיז
 ,סרעסערד רָאֿפ יד נידנענעכערניירַא טינ) דיירט רָאפ ןיא טגיטפעש

 -וט ןעביז -- רעטייברא דנעזיוט ןעצ א (רָאפ יד וצ ןעטיירג סאוו

 ,רענעילַאטיא ,ןעזיוצנארפ ,ןעכירג ,ןעשטייד ענירעביא יד ,ןעדיא דנעז

 8 ייב .ןעטעטילַאנאיצַאנ ערעדנַא ןוא ןעקאווָאלס ,רעמהעב ,רעדנעלגנע

 | .ןעיורפ ןעוועג ןענייז רעטייברא עלא יד ןופ דנעזיוט יירד

 -עמ רעטייברא רָאפ טנעזיוט ןיינ ןעבָאה 1912 רחאי ןופ ינוי עדנע
 -ענ גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ןעיורפ ןוא רענ

 .קיירטס ?ארענעג א ןיא סױרַא ןענייז ןוא טייברא יד ןעפראוו

 ,ינוי ןעט20 םעד ,הירפ נאטשרענָאד רעּפעש רָאפ יד ןופ שראמ רעד

 ךיוא רָאנ ,ןעטנַאקירבַאפ-רָאפ עלא רָאנ טינ טשאררעביא טָאדה ,2

 -נואוואב ןעבָאה עלא .טייברא ןעכאפ ערעדנַא עלא ןופ םיטאבעלאב יד

 -רא-רעירָאפ יד ןופ עיצארטסנַאמעד עראברעדנואוו ,עליטש יד טרעד

 ,רעטייב

 -שרע ן'פיוא ךיז ןעבָאה סנאינוי עשידיא עטסערג יד ןופ רעוט עלא

 רעצנאנ רעייז טימ ןעפראוועגניירא ךיילנ ןעטפאשקרעוועג יד ןופ ףור ןעט

 -ישראפ יד .ףמאק ןעניטכיוו םעד ןערהיפוצנָא ןעפלעה וצ םוא עינרענע

 רעד ןיא ןיירא ןענייז עכלעוו ,סנאינוי עשידיא יד ןופ רעטערטראפ ענעד
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 -היפ רעטייברא עבלעזיד ןעוועג ןענייז ,סרעירָאפ יד ןופ עטימָאק קיירטס

 ןעטשרע םעד ,קיירטס רעקעב ןעסיורג םעד טרהיפעגנָא ןעבָאה עכלעוו ,רעד

 -ילסעגראפנוא םעד ןוא קיירטס סרעקיימ טסייוו סידייל ןעטמהיראב ןעסיורג

 .1910 ןופ קיירטס רעכאמ קאולק ןעגיזיר ןעכ

 א * 8

 בָאה ,קיירטס ןופ דנַאטשוצ ן'טימ ךילדנירג ךיז ןענעקאב וצ םוא

 -יירטס יד ואוו ,סלָאה ענעדישראפ יד ןיא ריצַאּפש א טכאמעג ןאד ךיא

 ד ןופ םענייא ןיא ענעצס א זיא טא .,טלעמאזראפ ןעוועג ןענייז סרעק

 טינ ךָאנ ךיז טָאה גניטימ רעד :טניואווענייב בָאה ךיא עכלעוו ,סלָאה

 ."היב א ןיא יװ טשיר סע .טקאּפעג ןיא לָאה רעד רעבָא ,טנעפעעג

 עֶלַא .טייקרעכיזסעניז ןוא טומ טימ ןעלהַארטש ןעגיוא עלא ,קָאטש

 לעטש ךיא ,ךרוד ךיז רַאּפש ךיא ?ייז ןעדייר סאוו .ךיז ןעשיווצ ןעדייד

 טייהנעדירפוצנוא ןופ טרָאװ ןייק .,טייצ וצ טייצ ןופ ןעכרָאה ּפָא ךיז

 !טינ םענייק ןופ ךיז טרעה קיירטס ן'טימ

 -ַאלב א סיוא טיירש -- ,ןעניוועג לענש לָאמ םעד ןעלעוו רימ ---

 ןעמיטש ענימורא עֶלַא ןוא ,םיטש רערעכיז א טימ קישטנאמרעננוי רעס

 | .םהיא טימ ןייא

 טקאּפעג זיא רעכלעוו ,לָאה ןָאטננילרַא ןעסיורנ םעד ןיא םוק ךיא

 -עננָא ןענייז ןעייררעלַאנ יד ךיוא ;ןעיורפ ןוא רענעמ עדנעקיירטס טימ
 יד יו העז ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ץיז ךיא .ןעשנעמ טימ טליפ

 יד ףיוא ,רעקיירטס עטלעמַאורַאפ עלא ףיוא טנייש תודחא ןופ הניכש

 .ןעיורפ יד ףיֹוא יװ טונ ױזַא ,רענעמ

 ןוא .ןעשנעמ עגנוי ץנאג ,גרַאוװ-ננוי ץלא --- נידריווקרעמ --- ןוא

 ניצנאווצ רעביא סרעירָאפ יד ןיוש ךָאד ןעק ךיא :;ךיז ייב טכַארט ךיא

 עננוי זױלב ךיא ףערט ייז וצ םוק ךיא ןעוו לָאמ סעדעי ןוא ,טייצ רהַאי

 ןהעצפופ טימ ,קירוצ רהָאי גיצנאווצ טימ ןעוועג סע זיא יוזא ; ןעשנעמ

 ךיא ףערט ןעשנעמ עננוי ןיולב --- קירוצ רהֶאי ףניפ טימ ,קירוצ רהָאי

 םעד ,סרעירָאפ יד ןופ לייט ַא זיולב ךיא העז לָאמ סרעדנַא ןא .רעמיא

 ךיא .רעטנורא ךָאד ןענייז עלא ,קיירטס ?ארענעשזד ַא ךָאד זיא לָאמ
 זיױלב ךיא ףערט ?ארעביא ןוא סלָאה עלא ןיא ןעננאנעג ארטסקע ןיב
 ןופ רעדא ניצפופ ןופ םענייא ןיולב .ךעלדיימ עננוי ןוא רענעמ עגנוי
 -לע טינ רָאנ רעירָאפ יד ןערעוו .ןעשנעמ ןערעטלע ןא ךיא העז טרעדנוה
 רָאֹּפ א טימ זא ,ךיז ןָאמרעד ךיא ןוא ,ךיז ייב ךיא טכַארט -- ? רעט
 י דיז ,טכַאנייב טעּפש נניטימ א ןופ גידנעהעג ,ךיא בָאה ,רעהירפ געט
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 ראפ ןעפיק וצ טראקשופ א ןעבעל טירטס ןָאטסיױוה ףיוא טלעטשענּפָא

 ;:רימ וצ רעלדעפ טרַאקשוּפ רעד ּפִא ךיז טפור .טכורפ טנעס רָאּפ ַא

 טקנעדעג .טינ ןיוש ךימס טנעק רהיא "וי שטעבלַא, ,רעטסימ --

 סע ?ןאינוי סרעירָאפ רעזנוא ןיא ןעמוק טנעלפ רהיא ןעוו רשפא רהיא

 יד ןופ ןעועג ךָאנ ךיא ןיב טלָאמעד ,רהָאי רָאּפ ענהעש א ןיוש זיא

 ןענארט ךיא נעלפ בוט םוי ןוא גָאטנוו .סרעטאק-רָאפ עשיטארקַאטסירא

 ןענידראפ ךיא נעלפ טלָאמעד .(טוה רעדניליצ א) ?ּפײּפװַאטס , א

 יד ןוא ןעטסוה ןעמונעג גנולצולּפ רעבָא בָאה ךיא ,דלענ ענהעש ּפאש ןיא

 ראפ ךיא בָאה ,רָאפ ייב ןעטייברא וצ ןעטָאבראפ רימ ןעבָאה םיריוטקָאד

 טינ טָאה סע ןוא ,סענויב א טפיוקעג דלעג ןעטרָאּפשענּפָא ל?עסיב םעד

 -ענ ןיא סענזיב יד ?ייוו ,דלעג יד ןעריואוועגנא ךיא בָאה ,גנאל ןעמונעג

 -עג טינ ןיוש ךיא בָאה דלענ ,ץלא ךיא בָאה טסוהעג ןוא טכעלש ןעגנאג

 ַא טימ סםאנ ןיא ןהענוצסיורא ןעבענעג הצע ןא דניירפ רימ ןעבָאה ,טַאה

 רעד ,רעלטסניק רעשיטַארקַאטסירַא רעד ,ךיא !שטייטס --- .טרַאקשוּפ

 ענעדיא ןיימ טָאה .ךיז םהעש ךיא ?טרַאקשוּפ א טימ ,רעטַאק-רָאפ

 ןיב ךיא ..טינ ייס יו ייס ןיוש ךימ טנעקרעד ןעמ זא ,טסיירטעג ךימ

 -רעד טנייה ךָאנ ךימ רהיא טלָאז יוװ ָאט ,ונ .,..טצרַאװשרַאפ גונעג ןיוש

 ..3 ָאד ןיוש העטש ךיא יו ןערהאי ליפ יוזא ךָאנ ,ןענעק

 .ךס א ןעפערט טנעקעג ןעמ טָאה רעירָאפ ?ענעזעוועג , עניוזא

 ןוא רענעמ עגנוי רעדנעזױט יד .שרעדנא רעבָא סע ןיא טצעי

 -ָאה ייז ,לכש םוצ ןעמוקענ ןענייז ,ףמאק ןיא סיורא ןענייז סאוו ,ןעיורפ

 רעקרַאטש א ןיא טניל ייז ראפ גנוטער עניצנייא יד זא ןעפירנאב ןעב

 ,ןאינוי

 רעד וצ ןעמוקענוצ ןיב ןוא לָאה קיירטס ןופ סיורא ןיב ךיא ןעוו

 עדנעקיירטס ערעדנא טלעמאזראפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,טירטס רעטרעפ

 :טנָאזענ ןוא רעטײברַא רעגנוי א ןעפָאלענוצ רימ וצ זיא ,רעירָאפ

 ןענואוװעג רעכיז טעוװו קיירטס-רעירָאפ רעד זא ,רהיא טסייוו ---

 | ? ןערעוו

 .םהיא ייב ךיא נערפ -- ? ססָאד רהיא טסייוו יוזא יו --- |

 רעד זא ,טינ ןעד רהיא טסייוו --- ,רימ וצ רע טגָאז --- ,שטייטס ---

 ייוצ ראפ ךָאד ןעבָאה רעכאמ קואלק יד ? רעניד'לזמ א רהעז זיא קָאלב

 -יפענ טנייה ןוא ,קיירטס ןעסיורג רעייז ןענואווענ קָאלב םעד ןופ ןערהאי

 .רעירָאפ עדנעקיירטס יד קָאלב ןעבלעז םעד ףיוא ךיז ןענ

 םהיא גידנעכאל ךיא בָאה -- ? יוזא ןיא סע זא ,רעכיז רהיא טייז ---

 .טנערפעג
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 .טרעפטנעעג רע טָאה -- ! רוׂש ---

 ץנַאנ א ןעפארטעג ךיא בָאה ,רעטייו טירט רָאֹּפ א גידנעהענּפָא

 לָאה ןיא ןיירא טנעקעג טינ ןעבָאה עכלעוו ,סרעקיירטס לעדער עשביה

 א .גניטימ ריעןעּפא ןא םורא ןענַאטשענ ןענייז ןוא גניטימ-סאמ םוצ

 -ענסיוא טָאה רעכלעוו ,רעטיײברַא-רָאפ רעטנעגילעטניא ןא ,ןאמ רעגנוי

 עדנעמַאלפ א ןעטלאהעג טָאה ,גנורעטסיינאב ןוא גנונעפָאה טימ לופ טקוק

 ןיא סאוו ,דיל יד ןעגניז ןעמונעג רעקיירטס יד ןעבָאה לָאמ א טימ .עדער

 ןעטמהיראב םעד ןופ ,רעקיירטס יד ראפ ןעראוועגנ טסַאפראפ לעיצעּפס

 :ד לע פ נ עז ָא ר .ס י ר ַא מ טעָאּפ-רעטייברא

 רעמופ עטסעב וד געמ סע

 .'רעטונימינ, רעד ןעפַאכ ךווא

 .ןוונ ,םונ זנוא .טמעראוו , סָאד

 | ןעהענ רימ ןוא ןעדיונש רימ |
 ןעהעוו ןוא רעצ ןעבָאה ןוא

 .ןייועג ןוא רעגנוח ןוא

 רעטופ עטסעב וד געמ סע

 ,,רעטוג טינ, רעד ןעּפַאכ ךיוא
 .רחָאו ץראווש רעד ןעּפַאכ ךיוא

 ,ןעפַאלקש טינ רהעמ ןעליוו רימ

 ןעפַאלשרַאפ טינ ןעטפערק יד

 ...{"רָאפ , עטמַאדרַאפ וד ויב

 . זַא .א ,.װ .זַא .8

 -יױט ןיינ יד ןופ קיירטס רעד זיא ,1912 ,רעבמעטּפעס ןעט8 םעד
 ַא ךָאנ ,םיטַאבעלַאב טרעדנוה סקעז ערעייז ןענעג רעטייברא רָאפ דנעז
 ןעמוקאב ןעבָאה רעטייברא יד .ןעראוועג טלעטעסעג ףמאק ןעגיכָאװ-1פ
 ןוא 54 טָאטשנא .טנעצָארּפ 280 ןופ תוריכש ערעייז ףיוא גנורעכעה א
 -ענ טרהיפעגנייא ןיא ,טייבראעג רעהירפ טָאה ןעמ סאוו ,ןעדנוטש 6
 טמיטשַאב ןיא םייטרעווַא ראפ .ךָאוװ-סטייברא עגידנוטש-49 יד ןעראוו
 -יזא לָאפ ןעבלאהרעדנא ןעמוקאב ןעלאז רעטייברא יד זא ,ןעראוועג
 ןענירק ןעלָאז רעטייברא יד זא ,ןעראוועג טרהיפעגנייא ןזיא סע ליפ
 יד ןיא טינ טייברא ןעמ סאוו ,םיבוט-םוי עכילצעזעג ןהעצ ראפ טלהָאצַאב
 ייווצ זיולב ןייז ןעלָאז סע זא ,ןעראוועג טרחיפעננייא זיא ךיוא .רעּפעש
 -ייוו ייפרע-ריפ ןוא יירד טָאטשנא ,רהָאי א ןיא סעשזדייוו ןופ ןעזיירּפ
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 טמיטשַאב ןעלָאז ןעזײרּפסטײברַא יד .ןייז ןַאד זיב טגעלפ סָאװ ,סעשזד
 | .רהאי ןעדעי ןופ יילושזד ןיא ןוא ראונאי ןיא ןערעוו

 -קַארטנָאק ערעייז זא ,טעטכילפרַאפ ךיז ןעבָאה ןעטנַאקירבַאפ יד
 -ַאב עבלעז יד ןעליפרע ןעלָאז ,טייברא סיורא ןעביג ייז עכלעוו וצ ,סרָאט
 | | .ןעגנוגניד

 םידדצ עדייב ןופ דראָאב טניושזד א ןעראווענ טלהעוורע זיא סע
 -נוזעג ,םענייר א ןיא ןייז ןעלָאז רעּפעש יד זא ,ןעבעג וצ גנוטכַא םוא
 ,דנאטשוצ ןעט

 -ַאפ יד ןעכלעוו ,טנעמירגַא ןופ ןעטקנוּפ יד ןופ לייט א ןענייז סָאד

 ןופ ןָאשייאיסָאסא רעד טימ ןעסָאלשעג קיירטס ן'כָאנ טָאה ןאינוי רעיר

 .טייצ רהָאי ייווצ ףיוא םיטַאבעלַאב יד

 -עװ טקנוּפ ןייק ןעװעג טינ ןיא טנעמירנא םעד ןיא
 -ָאה סרעקיירטס יד יו לענש יוזא רעבָא .ּפַאש ןאינוי ןעטקעריד ַא ןעג
 -ַאה ןוא סעשזדייוו יד ןענעוו םיטַאבעלַאב יד טימ ןעכילגעגסיוא ךיז ןעב
 רעּפעש עלא ןיא טעמכ ןענייז ,טייברא רעד וצ טרחעקענמוא ךיז ןעב

 -אה םיטַאבעלַאב יד עכלעו טימ ,טיײלרעשטי-ּפאש ןעראוועג טלהעוורע
 -רַא ןוא סָאב ןעשיווצ םיכוסכס עלא ןעגעוו ןרעג רהעז טלעדנַאהעג ןעב
 ,רעטייב

 רעד וצ רעירָאפ ןעראוועג ןעזָאלענּפױרַא טינ ןענייז ּפאש ןייק ןיא

 .דראק גניקריִאװ א ןוא ךוב ןאינוי ַא טַאהעג ןעבָאה ייז ןעדייס ,טײברַא

 -יטאּפמיס א ןיא סיורא ןענייז עכלעוו ,רעטייברא-רָאפ עשטייד יד

 .גָאטסטייברא ןענידנוטש-טכא ןַא רַאפ טלעטעסעג ןעבָאה ,קיירטפ

 ךיילנ ןוא ,ןאינוי רעייז ףיוא ץלָאטש ןעוועג ןענייז רעטייברא רָאפ יד

 -ָאה ,טייברא רעד וצ טרעקעגמוא רָאנ ךיז ןעבָאה ייז יו ךָאו עטשרע יד

 דנעזוט גיצפופ ןופ דנַאפ-קירטס א ןעפאש וצ ןעסָאלשאב ייז ןעב

 ,ראלָאד

 יד ןופ קיירטס ןעניכָאװ-13 ןענידריווקרעמ ןעזיד ןערהיפ וצ ףיוא

 דנעזוט גיצכעז טדנעּפסעג ןאינוי יד טָאה ,רעטייבראזרָאפ דנעזיוט 9

 להָאצ עטסערג יד .דלענ עמוס עסיורג א ןעוועג ןאד זיא סָאד .ראלָאד

 רנעג טינ ןעכָאװ ןהעציירד יד ןופ טייצ עצנַאנ יד ןעבָאה סרעקיירטס

 ןענייא טַָאהעג ןעבָאה סאוו יד :טרהעקראפ .עציטש טנעס ןייק ןעמ
 ןופ טָאה ןאינוי יד .ןאינוי רעד טגרָאבענסױא ךָאנ סע ןעבָאה ,דלעג

 -נָא ןענעק וצ םוא ,סרעירָאפ עשטייד יד ֹוצ דלענ ןעבענעג דנָאפ םעד

 ןעבָאה ןאינוי רעד ןופ עטמאעב יד  .קיירטס יטַאּפמיס רעייז ןערהיפ

 גיצכעז יד .טלהָאצַאב ןעמענ וצ קיירטס ןופ טייצ ןיא טגאזטנע ךיז
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 ואוו ,סלָאה-גניטימ יד ףיוא ןעראוועג ןעבענענסיוא ןיא ראלַאד דנעזיוט

 -דלעג יד .ןעננלמאזראפ ערעייז ןעטלַאהנעּפָא ןעבָאה סרעקיירטס יד

 טָאה ,סטעקיּפ יד ףיוא טניילענפיורא ןעבָאה רעטכיר יד סאוו ,ןעפָארטש

 רעדנַא ןעוועג ןענייז םעד ץוח ַא .עמוס ענהעש א ןעפָארטַאב ךיוא

 ,ראלָאד דנעזיוט גיצכעז םורא ןעמאזוצ סעלא -- ,ןעבאגסיוא

 ראלָאד דנעזיוט ניסיירד ןוא סקעז זיא ראלָאד דנעזיוט גיצכעז יד ןופ

 ."םטרעוורָאפ , ן'כרוד ןעראוועגנ טלעמאזעג

 עטגינייארַאפ יד טָאה ,קיירטס ןופ ךָאו רעטפניפ רעד ףיוא

 ןופ רעטערטראפ ץנערעפנָאק א וצ ןעדאלעגנייא ןעטפַאשקרעוועג עשידיא

 ןופ עוויטוקעזקע יד ,קראי וינ לַאקַָאל -- ,ײטרַאּפ רעשיטסילאיצַאס רעד

 -ענסיורא ןעבָאה ןעמאזוצ סעיצאזינַאגרָא עֶלַא יד ןוא ,"גניר רעטייברַא,

 .קיירטס םעד ראפ עציטש ךָאנ ףורפיוא ןא ןעזָאל

 -אב ןעבָאה עכלעוו ,עטשרע יד ןעוועג ןענייז סנאינוי עשידיא יד

 עטסערג יד טרעייטשענייב ךיוא ןעבָאה ןוא קיירטס ן'ראפ דלעג טניליוו

 ערעזנוא עֶלַא ןופ עטסערג יד ןיב עטסנעלק יד ןופ .דנָאפ םעד וצ עמופ

 ךָאנ עדעי ,דלענ טימ קיירטס םעד טציטשעג עֶלַא ןעבָאה ,סנאינוי עשידיא

 סלאקָאל יד .ערהיא רעדילנטימ להָאצ רעד טיול ןוא ךָאנ ןעטפערק ערהיא

 רעביא עטַאק רעייז ןופ ןעבעגעג ןעבָאה ןיילא ןאינוי רעכאמ קואלק רעד ןופ

 -ָאד דנעזיוט עכילטע יד רעסיוא ,שעק (910,879) ראלָאד דנעזיוט ןהעצ

 ,קואלק יד ןיא ךיז ןעשיווצ טלעמַאזענ ןעבָאה רעטײברַא יד סָאװ ,ראל

 ןעבָאה סנאינוי לאקאל סרעכַאמךעּפאק יד  .רעּפעש רעפיר ןוא םסטריוקס

 .ראלאד טרעדנוה ןהעצפופ טימ קיירטּפ םעד טציטשעג

 -םאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד עכלעוו ,עטימָאק לעשעּפס יד

 -:עט , יד ךרוד טלעמאזענ טָאה ,עציטש ןעלמאז וצ טלהעוורע טָאה ןעט

 ךרוד ,"ללָאק לעשעּפס, ,"סטרעוורָאפ , רעמונ לעשעּפס ן'כרוד ,"סיעד

 דנעזיוט ןהעצ ןופ עמוס יד סנָאשקעלַאק ןיוה וצ זיוה ךרוד ןוא סּפמעטס

 -קיירטס םעד וצ ןעבָאה דנאלשטייד ןופ ןעטפַאשקרעװעג יד .ראלָאד
 -ןנע יד ןופ .(ראלָאד טרעדנוה ףניפ) קרַאמ דנעזיוט ייווצ טקישעג דנָאפ

 רעד טימ ןעדנובראפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סנאינוי עשטייד ןוא עשיל
 דנעזיוט א ןעמוקעגניירא ךיוא זיא ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמא
 -ייברא ןופ ןעראוועג טלעמאזענ ןענייז ראלָאד דנעזיוט ענינייא .,ראלָאד
 -עב רעטַאעט ךרוד ןוא ,סיטעייסָאס ,ןעשזדָאל ןופ ,סעשטנערב גניר רעט
 יד רעבָא .סרעירָאפ עדנעפמעק יד ןעפלָאהעג ןעבָאה עלַא .סטיפענ
 רעטייברא עשידיא יד ןופ ןעמוקענ זיא דנָאפ םעד ןופ עמוס עטסערג
 .סנאינוי עשידיא יד ןופ לעיצעּפס ןוא
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 -נא ןעניטעט א ןעבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ענלעצנייא עליפ יד ןופ

 .א :עדנעגלאפ יד ןערעװ טנַאמרעד ןעפראד קיירטס ןיא ןעמונעג ?ייט

 - ,ווָאנאזאק ,ןיקלַאצ .י ,ןיקלַאצ .א ,טארמאש ,ןאמרָאק .מ ,לעסילש .ה ,ןהָאק
 ,רעברעג ,רענקורב ,ןאמרעב ,ןאמלעזיימ ,יקצעניל ,ןָאסבָאקיישזד ,סילונראמ

 סעסימ ,יקסנאלאּפ םסימ ,קנאלב םימ ,רעלסעד ,ןאמצטאק ,ןעהַאק ,שזד

 -טּפיוה ,סנאינוי ערעדנַא יד ןופ רעוט יד ןוא -- ,ראטסאּפ סעסימ ,רעלימ

 .ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד וצ ןעטאנעלעד ךילכעז

 1 ןָאינוי רעטייברא רעירָאפ לאנַאשענרעטניא רעד ןופ גנודנירג יד

 וינ יד יװ ,םעד ךָאנ ןעטַאנָאמ 8 טימ ,1918 ,ינוי ןעט-18 םעד
 ןיא ןיא ,קיירטס ?ארענעג םעד ןענואוועג טָאה ןאינוי רעירָאפ רעקראי

 ןעועג ןענייז .סםע רעכלעוו ייב ,ןָאשנעװנַאק א ןעמוקעגרָאפ ןָאטננישַאװ

 ,קראי וינ ,ןָאטסָאב ןופ סנאינוי רעירָאפ יד ןופ ןעטאנעלעד ןעטָארטרַאפ

 -ןָארָאט ןוא איפלעדאליפ ,רָאמיטלַאב ,ןָאטננישַאװ ,לואפ-טניעס ,אנאקיש

 -ניא יד ןעראוועג טעדנירנעג ןזיא ןָאשנעװנָאק רענעי ייב .עדענעק ,ָאט

 זיא רערושזערט-ראטערקעס סלַא ."ןאינוי סרעקריאוו רָאפ לאנָאשענרעט

 רעד ןופ ראטערקעס-ץנַאניפ רעד ,ןאמראק .מ ןעראוועג טלהעוורע

 -ָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ סלא ןוא ,ןאינוי סרעירדָאפ רעקראי וינ

 ןאינוי רעירָאפ רעשטייד רעד ןופ דילגטימ א ,ר עי מ .א -- לאנ
 | .קראי וינ ןופ

 ןאקירעמא רעד ןָא ןעפָאלשעגנָא ךיילנ ךיז טָאה לאנַאשענרעטניא יד

 -טּפױה יד זא ,ןעראוועג טמיטשַאב ןיא סע  .רָאביײל וװֶא ןָאשיירעדעפ

 .קראי וינ ןיא ןייז לָאז לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ריטראווק

 ףיוא ןאינוי רעטייברא-רָאפ רעקראי וינ יד טָאה ,1914 ,טסוניױא ןיא

 יז סָאװ ,טקארטנַאק םעד רהאי ייוצ ףיוא ךָאנ טיינַאב ץנערעפנָאק א

 -עלַאב-רָאפ יד ןופ ןָאשייאיסָאסא רעד טימ ןעסָאלשעג 1919 ןיא טָאה

 -עוו ייז זא ,סנעטשרע ,טעטכילפראפ ךיז ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד .םיטַאב

 ןופ רעדילגטימ עדנעהעטשי-טוג זיולב רעּפעש ערעייז ןיא ןעניטפעשַאב ןעל

 רעּפעש יד ןיא סרָאטקארטנָאק דייסניא עלַא זא ,סנעטייווצ ; ןאינוי רעד

 ; םרענרעל לָאצ יד ןעקנערשַאב וצ ,סנעטירד ; ןערעוו טפאשענּפָא ןעלָאז

 -ייברא יד וצ טייברא ןייק ןעבענסיורא טינ ןעלָאז ייז זא ,סנעטרעפ

 -ראפ ןייז ןעלָאז ןעטנאקירבאפ דייסניא יד זא ,סנעטפניפ ; םייחא רעט

 ;ניטקַארטנָאק-דייסטיוא יד ןיא ןעגנוגנידַאב-ןאינוי יד ראפ ךילטרָאװטנַא

 ןעטכילש וצ עטימָאק-טכירעג-סעדיש א ןעדנירג וצ ,סנעטסקעז ;רעּפעש
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 ןוא ,םיטַאבעלַאב יד ןוא רעטייברא יד ןעשיווצ םיכוסכס עכילנעמ עלא

 ,דראָאב ַא םידדצ עדייב ןופ ןערעוו טרהיפעננייא לָאז סע זַא ,סנעטעביז

 -ַאס א ןיא ןערעוו ןעטלאהעג ןעלָאז רעּפעש רָאפ יד זא ןערילָארטנָאק וצ

 -עפנָאק ענידנעטש א ןערעוו טריזינאנרָא לָאז ךיוא ,דנַאטשוצ ןעראטינ

 -ייאיסָאסא רעד ןופ ןוא ןאינוי רעד ןופ רעהעטשרָאּפ ןופ עטימָאק-ץנער
 -רָאפ ןעשיאיײטרַאּפנוא ןא ןעבָאה לָאז עטימָאק ץנערעפנַאק יד ןוא ,ןָאש

 | .ןעדנעציז

 טָאה ןעטנאקירבאפ רָאפ ערענעלק יד ןופ ןָאשייאיסָאסא רעד ייב

 -ַאב ענעי ךיוא ןוא .קיירטס א ןעפורעג ןאינוי יד ,1914 רהָאי ןיא ,ןַאד

 טנַאקירבַאפ רעדעי .ןעננורעדָאפ עבלעז יד ןעבעגעגכַאנ ןעבָאה םיטַאבעל

 -ירשעגרעטנוא טָאה םיטַאבעלַאב ערענעלק יד ןופ ןָאשייאיסָאסא רעד ןופ

 ,טקַארטנַאק ןערעדנוזַאב א ןעב

 טמיטשַאב זיא דיירט רָאפ םעד ןופ ןאמרעשט רעשיאייטרַאּפנוא סלא

 .ר ד ,רעפלעהסיורא ןייז סלא ווא ,סעננַאספ .? .י .ר ד ןעראוועג

 .ןָא ס? עבייא ?ואּפ
 ,ךָאו ןופ טייבראעג עלא טעמכ ןעבָאה עכלעוו ,רעטיײברַא-רָאפ יד

 -עכעה א ןענָארקעג ,טקַארטנַאק-אינוי םעד ןופ ןעסילשּפָא םייב ןעבָאה

 .תוריכש ערעייז ףיוא גנור

 ,ןהָאק רָאדיזיא ןופ ץַאלּפ ן'םיוא ןיא 1017 רֶהֶאי ןופ גנאפנָא ןיא

 -אוועג טלהעוורע ,ןאינוי סרעירָאפ רעקראי וינ רעד ןופ רעשזדענעמ םעד

 ןופ דילנטימ א ,רעטייברא-רָאפ ַא ,ןַא ס פו א ק סי ר ַא ס ןער

 קיירטס ןעטנַאמרעד םעד טרהיפעג טָאה רעכלעוו ,8 לאקאל םרָאטיירעּפא
 | .1907 רֹהְאי ןיא

 ןיא ןעטייצ עטונ יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו ,1918 רהֶָאי ןיא
 ןעיורפ-רעטייברא ליפא ןוא סַאלק ?עטימ ןופ ןעיורפ ןעסַאמ ןוא ,דנַאל
 ןעראוועג דיירט-רָאפ ןיא ןיא ,ןעלטנַאמ ענרעטופ ןעפיוק ןעמונעג ןעבָאה
 "עה א ןענארקענ ןאזיס ןעדעי ןעבָאה רעטייברא-רָאפ יד ןוא יזיב קרַאטש
 עכלעוו ,רעטייברא:-רָאפ ןעװעג ןענייז סע .תוריכש ערעייז ףיוא גנורעכ
 -ַאד 75 --- ,ךָאוװו א ראלַאד 40 רעדא 88 טָאטשנא ןעגארקעג ןאד ןעבָאה
 יד ןענידרַאפ ןעמונעג ןאד ןעבָאה תוריכש ערעסערג ךָאנ ,רהעמ ןוא ראל
 סרעקריאוו-רָאפ יד טָאה טייצ רענעי וצ .רָאפ ןופ (סרעטַאק) רעדיינשוצ
 יזא .49) טָאטשנא ,טייברא ךאוו א ןעדנוטש 44 טרהיפעגכרוד ןאינוי
 ןעו ,1919 רהאי ןֹופ עדנע ןיב ,רעירָאפ יד ייב םוג ןעגנאנעג סע ןיא
 -ָאה םיטַאבעלַאב רָאפ יד ןוא דיירט ןיא קעלס ןעראוועג גנולצולּפ זיא סע
 טפלעה ַא טעמכ .רעּפעש יד ןופ רעטייברא ןעסַאמ ןעניילּפָא ןעמונעג ןעב
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 טָאה ןאינוי יד .זָאלסטייברא ןערָאװעג ןענייז ןאינוי רעד ןופ רעדילגטימ

 -ַאבעלַאב יד וצ ןעננורעדָאפ עיינ ןעלעטשוצסיורא ןעסָאלשאב רעבירעד

 -ייז ןעננורעדַָאפ יד .1920 רהאי ןופ גנאפנָא ןיא ןעווענ זיא סָאד ,םיט

 ןוא ,טייברא ןופ גנולייטראפ עכיילנ ,טייברא ךָאוו .א העש 40 : ןעוועג ןענ

 -ינעג א ןהֶא רעטייברא ןא ןעקישקעווא ןענָאק טינ לָאז סָאבעלַאב ַא זא

 .עכאזרוא רעדנעג

 -פ ו א ק סי ר ַא מ ןעװעג זיא קיירטס םענעי ןופ רערהיפ רעד

 טנעדיזערּפ-ןערהע רעד ךיוא ןוא ןאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ רעד ,ןַאמ

 .ןאינוי רעטייברא-רָאפ לאנָאשענרעטניא רעד ןופ

 לעטרעטש רעד ןיא ןעראוועג ןעריובעג זיא ןַאמפואק סירָאמ

 ןערהאפעגקעווא רע זיא דוחב רעגנוי א סלא .עינרעבוג רעקסנימ ,קָאדָארָאה

 אקירעמא ןיא .,"דנוב , ןופ דילנטימ א ןערָאװעג זיא רע אוו ,קסנימ ןיא

 ייב רָאטײרעּפא ןא ןעראוועג זיא רע .1908 רהאי ןיא ןעמוקעג רע זיא

 ןופ ףיולראפ ןיא זיא רע .ןאינוי רעד ןיא גיטעט ןעראוועג זיא ןוא רָאפ

 רעקראי וינ רעד ןופ רעשזדענעמ רעד רעהירפ ןעוװעג ןערהָאי עהייר ַא

 -רא-רָאפ ?אנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד רעטעּפש ןוא ןאינוי

 .ןאינוי רעטייב

 א * א

 יד ןופ רענייא ןעװועג זיא 1920 רהאי ןיא קיירטס רעירָאפ רעד

 .טכאמעגברוד לָאמא ןעבָאה רעטיײברַא עשידיא סאוו ,ןעפמַאק עטסרעטיב

 װַארב ןעבָאה סרעירָאפ עדנעקיירטס יד .ןעכאוו 22 ןעניוצעג ךיז טָאה רע

 ,ןעקיירטס ןעטַאנָאמ 8 ךָאנ רעבָא ,ןעננורעדָאפ ערעייז ראפ טפמעקעג

 יד ףיוא םיטַאבעלַאב יד טימ ןעלטעס וצ ןעוועג ןעגנואווצעג ייז ןענייז

 .קיירטס ן'ראפ טָאהעג ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןעגנוננידַאב עטלַא

 ןעלהאוו ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ןעוו ,רהֹאי ןעט-1921 ,ראונאי ןיא

 ןעמונעגנָא טינ ןאמפואק םירָאמ טָאה ,ןאינוי רעד ןיא עטמאעב ראפ

 טלהעוורע ןאד זיא ץַאלּפ ןייז ףיוא .רעשזדענעמ סלַא טמא םעד רהעמ

 .רעטייברא-רָאפ רענילָאמא ןא ,|ן יי ט ש נ ָא ר ב .א ןעראוועג

 עסיורג א טשרעהעג ןַאד טָאה ןאינוי רעד ןופ רעדילגטימ יד ןעשיווצ

 זיא לָאמ ןעטשרע םוצ ,עטמאעב ענידרעהירפ יד טימ טייהנעדירפוצנוא

 -עג טלהעוורע ןאינוי רעד ןופ דראָאב טניושזד םוצ ןעלהאוו יד ןיא ןַאד

 .ןעטסינומָאק יד ןופ רעגנעהנָא ןוא ןעטסינומָאק ,"עקניל , טייהרעמ א ןעראוו

 ,ס א ר ג | ר ה א ;ךַאפ םייב רעטַאק א ,ד 5 ַא ג | ע ב ,ייז ןעשיווצ

 רת סא ,ןירעשיניפ א ,יק סוואשרַאוו ינ ע פ ,רָאטיײרעּפא ןא
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 ןיא ןעוועג ןיילא ןענייז עטצעל יד .ןירעשיניפ ַא ךױא ,יקסנאלאּפ

 ךָאד ןוא ,1920 רהאי ןופ קיירטס םענעריולרַאפ םעד ןופ גנורהיפנא רעד
 זיב ,"עטכער, יד ןעגענ טצעהעג טייצ עצנַאנ יד ,"עקניל , סלַא ,ייז ןעבָאה
 רעד .דנעה ערעייז ןיא טכַאמ יד ןענירקוצניירא ןעננולענ ךילדנע זיא ייז

 א ןעראוועג ךיוא ןאד זיא ,ןייטשנוארב .א ,רעשזדענעמ רעטלהעוורעדיינ
 ןַאד ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסינומָאק יד .ןעטסינומָאק יד ןופ רעזייטַאּפמיס
 יד ןעראוועג ןענייז ,"גיל לאנָאשייקוידע ןאינוי דיירט , רעייז טעדנירגעג

 | .ןאינוי סרעירָאפ רעד ןופ רערהיפ עשיטקאפ
 רעייז רעטנוא ןאינוי יד ןעטלאהעג ןעטסינומָאק יד ןעבָאה רהאי ייווצ

 טייצ רהאי ייוצ יד ראפ .1928 רהאי זיב 1921 רהאי ןופ ,לָארטנָאק
 -נָא ןעבָאה רערהיפ עשיטסינומָאק יד .ןעלאפעג קראטש ןאינוי יד זיא
 -אפענ ןיא ןאינוי רעד ןופ רעדילנטימ ?הָאצ יד ןוא תובוח ךס א טכאמעג
 ןאינוי רעד ןופ עסַאק יד .,דנעזיוט יירד עגרַאק ףיוא דנעזיוט ןיינ ןופ ןעל
 ,טבכַאמעננָא ןעבָאה ןעטסינומָאק יד סאוו ,תֹובוח יד ןוא טסוּפ ןעוועג זיא
 -עג טָאה סָאד .ראלָאד דנעזיוט טרעדנוה ןופ טנעהָאנ ןעפארטַאב ןעבָאה

 ,ןעטאנעלעד דראָאב טניושזד ראפ ןעלהאוו עיינ יד ייב זא ,םעד ֹוצ טכַארב
 -ומָאק יד ןעלָאז ,1992 רהאי ןופ ראונאי ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו

 עשיטסינומָאק יד ןופ רעניצנייא ןייק .ךַארק ַא טימ ןעלַאפכרוד ןעטסינ

 ךראָאב טניאשזד םעיינ םוצ ןעראוועג טלהעוורע טינ זיא ןעטאדידנַאק
 רעהירפ זיא רעכלעוו ,ןייטשנוארב .א ,ןאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןוא
 טרעלקרע ןוא טעילוקרעביא ךיז גנולצולּפ טָאה ,"רעקניל, רעבלאה א ןעוועג
 ."ןעטכער , א ראפ ךיז

 ךיז ןעבָאה ןעטאנעלעד דראָאב טניושזד "עטכער , עטלהעוורעד-יינ יד

 יד ןעיובוצפיוא קירֹוצ טייברא רעד וצ ןָאטעג םענ א שינרענע טלָאמעד
 ןעננעיבוצקירוצ זייווכעלסיב ןעגנולעג ייז זיא הימ סיורג טימ .ןאינוי
 רעד ןופ ןערהאי יד ךרוד ןענָאה סאוו ,רעדילנטימ רעדנעזיוט עלא יד
 דראָאכ טניאשזד יד .ןעהייר ערהיא ןעזָאלראפ רוטַאטקיד רעשיטסינומָאק
 -ָאה ןעטסינומָאק יד סאוו ,תובוח יד זייווכעלסיב טלהָאצענּפָא ךיוא טָאה
 "ימ לעטרעפ ַא ןופ טנעהַאנ טלעמַאזעגנָא ךָאנ ןוא ,ןעזָאלעגרעביא ןעב
 .עסאק-ןאינוי רעד ןיא דלענ-שעק ראלָאד ןָאיל

 -ניא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא 1923 רהָאי ןיא
 -אווענ טלהעוורע זיא ןעטרָאד ןוא ,ןאינוי סרעקריאוו רָאפ לאנָאשענרעט
 -ראטערקעס סלא א ,ןַא מ פו א ק סיר ַָא מ טנעדיזערּפ סלא ןער

 ,סיניע וו וי ר ד נ א ןעראוועג טלהעוורע רעדיוו זיא רערושזערט

 .ןאינוי סרעסערדי-רָאפ רענילקורב רעד ןופ דילגטימ ַא



 ןווטשנייוו .ב 1296

 טַאהענ ןעבָאה "עטכער, יד ןעוו ,1925 ןוא 1924 ןערהָאי יד ןיא
 זיא סע ןעוו ,ןענאזעס ןעוװעג ןענייז ,ןאינוי רעד רעביא לָארטנָאק םעד

 ןעוועג ךיוא ןענייז ,ךילריטַאנ ,ןוא רָאפ ייב ןעוועג טינ טייברא ןייק טושּפ

 -נייא ןַײק ןאד זיב ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסינומָאק יד .עזָאלסטייברא עליפ

 רעסיורג רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעבָאה ,ןאינוי רעד ןיא טאהעג טינ סולפ

 -נודמיוללראפ ןופ עיצאטינא עניצומש ַא טרהיפעגנָא טייקניזָאלסטייברא

 יד ןעגעג ךיוא יו ,רעדילנטימ דראָאב טניושזד "עטכער , יד ןענענ ןענ

 -ענרעטניא רעד ןופ ןוא ןאינוי רעקראי וינ רעד ןופ עטמאעב עטלהָאצַאב

 עויטקא ןוא עטמאעב יד טנידלושאב ןעבָאה ןעטסינומָאק יד .,לאנָאש

 .ָאטינ טייברא ןייק דיירט ןיא זיא ייז בילוצ זא ,ןאינוי רעד ןופ רעדילגטימ

 ןיא ןיא ,1925 רהָאי ןופ גנאפנָא ןיא ןוא 1994 רהאי ןופ ףוס םוצ

 ייֵז ?הָאוובֶא סאוו ,ןעטאגעלעד עּפורג עסיוועג א ןעוועג דראָאב טניאשזד

 יד ןענענ ןעוועג ךיוא רעבָא ייז ןענייז ,"עקניל ןייק ןעוועג טינ ןענייז

 ןעבָאה ייז .ןעוויטַאמ עכילנעזרעּפ בילוצ סנעטסרהעמ ,רערהיפ "עטכער,

 -ענ ןעמָאנ ַא ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורנ רערעדנוזַאב א ןיא טריזינַאנרָא ךיז

 | ."קָאלב רעוויסערנָארּפ, רעד ןעבעג

 -ענעמ ןאינוי רענידסלאמאד רעד ןעוו ,1928 רהָאי ןופ יַאמ ןיא

 ךיז טָאה ,טמא ןייז ןעזָאלראפ טפראדענ טָאה ,ןייטשנוארב .א רעשזד

 טימ טנינייאראפ גנולצולּפ "קָאלב רעוויסערגָארּפ , רענעפורעג-יוזא רעד טָא

 -עב עלא ראפ ןעלהאוו עיינ טרהיפעגכרוד ןעבָאה ייז .ןעטסינומָאק יד
 טשרע ןעלהאוו יד ןעבָאה עיצוטיטסנָאק ןאינוי רעד טיול שטָאכ ,עטמא

 ךיז ןעבָאה רעדילנטימ "עטכער, יד .טסוניױא ןיא ןעמוקרָאפ טפראדענ

 ןעטסינומָאק יד ןזיא ןפוא אזא ףיוא ןוא ןעלהאוו יד ןיא טנילײטַאב טינ

 ערעייז עלא ןעלהעוורע וצ ןעגנולעג "קאלב ןעויסערגָארּפ , ן'טימ ןעמאזוצ

 -ענ טלהעוורע ןאד זיא ד ? ַא נ .ב  דראָאב טניושזד םוצ ןעטאדידנַאק

 -ערקעפ סלא ,ן ַא מ ט כ ַא ש ר ז ו ע ןוא רעשזדענעמ סלא ןעראוו
 .("קָאלב , םעד ןופ ןעוועג זיא ןַאמטכַאש) רערושזערט-ראט

 "קָאלב , ץטימ ןעטסינומָאק יד ןעוו ,1925 רהאי ןופ ,יַאמ טַאנָאמ ןיא

 ןַא טפַארק ןיא ןיירא טפראדעגנ טָאה ,ןאינוי יד ןעמונענרעביא ןעבָאה

 ךָאנ ןעטנאקירבאפ-רָאפ יד טימ טלעטעסענ טָאה ןאינוי יד סאוו ,ךַאמּפָא

 -סטייברא ןא עירטסודניא-רָאפ רעד ןיא ןערילבאטע ןענעוו ,רעהירפ ןופ

 -ענ ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד ןוא רעטייברא יד ןעכלעוו וצ ,דנָאפ-ןעזָאל

 -ייברא יד סאוו ,תוריכש יד ןופ טנעצָארּפ 172 וצ ןעלהָאצנייא טפראד

 עזָאלסטייברא יד וצ טפענעב ןעבענ ןעמ לָאז ןופרעד ןוא ,ןענידראפ רעט

 ןוא ןעטסינומָאק יד ןופ עיצארטסינימדַא-ןאינוי עיינ יד רעבָא ,רעירָאפ
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 ןוא ,דנַאפןעזָאלסטייברא םעד ןעלאפ ןעזָאלעג טָאה ,ןעשנעמ-"קָאלב , יד ןופ

 םוא ןעטייברא ןעמונעג ייטראּפ עשיטסינומָאק יד טָאה םעד טָאטשנא

 טָאה רעכלעוו ,"קָאלב ןעוויסערגָארּפ , םעד טכאמ רעד ןופ ןעּפוטשוצסיורא

 ןערהיפ וצ םיפתוש ןייז טפרַאדענ ןעטסינומָאק יד טימ ךַאמּפָא םעד טיול

 ,ןאינוי יד

 טכַאמ יד ןעּפאכראפ טלָאװעג קרַאטש רהעז ךיז טָאה ןעטסינומָאק יד

 ןעריטיגַא קרַאטש ןעמונעג ייז ןעבָאה ,"לאנָאשענרעטניא,, רעד ןיא ךיוא

 .ןָאשנעװנַאקלעשעּפס א ראפ

 "אוועג ןעטלאהענּפָא ןָאטסָאב ןיא זיא ,1928 ,רעבמעווָאנ ןעט9 םעד

 רעטייברא-רָאפ לאנַאשענרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנַאק עלעיצעּפס א ןער

 50 ןעטָארטראפ ןעוועג ןענייז ןָאטסָאב ןיא ןָאשנעװנָאק רעד ייב .,ןאינוי

 -עג 20 ןענייז ייז ןופ .דראָאב טניושזד דעקראי וינ םעד ןופ ןעטאנעלעד

 סעמעװ טימ ,"קאלב ןעוויסערנָארּפ , םעד ןֹופ 10 ןוא ןעטסינומָאק ןעוו

 רעקראי וינ יד טּפאכראפ 1928 רהאי ןיא ןעבָאה ןעטסינומָאק יד ףליה

 םיפתוש ייווצ יד ןענייז ןָאטסָאב ןיא ןָאשנעװנָאק רעד ייב .ןאינוי רעירָאפ

 ןעשיווצ ןעסירוצ ןעוועג ןיוש ,ןעשנעמ-"קָאלב , יד ןוא ןעטסינומָאק יד ---

 -ייז ןעליוו ןעטסינומָאק יד זא ,ןענופעגסיוא טָאה ?קָאלב , רעד ?ייוו ,ךיז

 ןיא ייס סרָאטַאטקיד עגיצנייא יד ןעביילב ןוא ןעביירטראפ ןעשנעמ ערע

 .?לאנָאשענרעטניא , רעד ןיא ייס ,ןאינוי רעקראי וינ רעד

 ָאשענרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רענעי ייב ןעבָאה "עטכער, יד

 10 יד .קראי וינ רעסיוא ,טדעטש יד ןופ ןעטאנעלעד 28 טַאהעג לאנ

 ךיז ןעבָאה קראי וינ ןופ "קָאלב ןעוויסערנָארּפ , םעד ןופ ןעטאנעלעד

 ַא טַאהעג ןיוש ןעבָאה ןעמאזוצ עדייב ןוא ?עטכער , יד טימ טנינייאראפ

 .ןָאשנעװנָאק רעד ייב ןעטסינומָאק יד ןענעג ןעטאנעלעד ןופ טייחרעמ

 .שט :עטכישעג עדנענלַאפ יד טריסַאּפ טָאה ןָאשנעװנַאק רענעי ייב

 "ומָאק רענאקירעמא רעד ןופ ראטעדקעס רעגידסלאמאד רעד ,גרעבנעטור

 םוצ עמארגעלעט א טקישעגסיורא ָאנאקיש ןופ טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטסינ

 ךָאנ לעיצעּפס ןעמוקענ ןזיא רעכלעוו ,ןואטסנייוו טנענא ןעשיטסינומָאק

 יֹוזַא יוו ,ןעטַאנעלעד רעירָאפ עשיטסינומָאק יד ןעריניריד וצ ןָאטסָאב

 ףֹרַאד .ןאינוי רעטייברא רָאפ לאנָאשענרעטניא יד ןעּפַאכרַאֿפ וצ

 -עגניירא תועט ַא ךרוד זיא עמַארנעלעט ס'נרעבנעטור ןוא ,סנ ַא ןעפערט

 ןעשנעמ-"קאלב , יד ןעו .טַאנעלעד "ןעטכער, א ןופ דנעה יד ןיא ןעלַאפ

 ןעבָאה ,ןע'נואטסנייוו וצ עמארנעלעט ס'נרעבנעטור טנעיילעגרעביא ןעבָאה |
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 ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא ,ןעליצ ןעטסינומָאק יד סאוו וצ ןענַאטשרַאפ ייז

 עטכער יד טימ ןעמאזוצ ייז ןעבָאה ןעטנעדיזערּפ-סייו ראפ ןעלהאוו יד וצ

 ,ןאמפואק .דלָאנ ןעב טַאדידנַאק ןעשיטסינומָאק םעד ןעפראוועגכרוד

 -ייו ףיוא טנאזטנע ךיז טָאה ,לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 טנעדיזערּפ סלא ןעראוועג טלהעוורע זיא ץַאלּפ ןייז ףיוא .ןעפיול וצ רעט

 .להָאוו .י ,רערושזערט-ראטערקעס סלא א ןַא מ ט כַאש רזוע

 ןופ רעדילנטימ ןעוועג ךיוא ןענייז ,ייווצ רעסיוא ,ןעטנעדיזערּפ-סייװ עלַא

 -טנע ןא ןעטילעג ,ָאזלא ,ןעבָאה ןעטסינומָאק יד .?קָאלב ןעוויסערגָארּפ ,

 .ןָאטסָאב ןיא ןָאשנעװנָאק רעד ייב ענאלרעדינ ענעדיש

 יד ןעפורעג ךיילנ ןעטסינומָאק יד ןעבָאה ,קראי וינ ןייק גידנעמוק

 -עג ןעבָאה ייז ואוו ,ןאינוי רעּפוק ןיא נניטימ א וצ רעדילגטימ ןאינוי

 ,רעטערראפ סלא "קָאלב ןעוויסערנָארּפ , ןופ רעדילנגטימ יד טקראמדנארב

 -סינומָאק יד ןעבָאה ןאינוי רעד ןיא טכַאמ רעייז ןעגיטסעפַאב וצ ידכ

 -ניירא ןעבָאה ייז ,טסייה סָאד ,רעדילנטימ עיינ ןעמענניירא ןעמונענ ןעט

 ,טייפ ןאינני ראפ טכַאמענ ךיילנ ייז ןוא דיירט ןיא סרענרעל ןעמונעג

 -עג טָאה םיטַאבעלַאב יד טימ טנעמירגנַא ןאינוי רעד ןעוו טייצ רעד ןיא
 ןיא לייו ,ןערעװ ןעמונענניירא טינ ןעלָאז סרענרעל ענייק זא ,טעטיול

 זיא סע עכלעוו ראפ ,רעטייברא ?יפוצ ןעוועג ךיוא יוזא ןענייז דיירט

 -ָאק יד .ןעכאמ ֹוצ ןעבעל א ףיוא טייברא גונעג ןעוועג טינ לָאמנייק

 ַא טימ ןענערָאװַאב ?עטימ אזא ךרוד טלָאװעג רעבָא ךיז ןעבָאה ןעטסינומ

 -ענ ,ךיז טהעטשראפ ,ןעבָאה סרענרעל יד .ןאינוי רעד ןיא טעטיראיַאמ

 עליפ זא ,ןעוועג זיא טָאטלוזער רעד ןוא זיירּפ ןערענעלק ַא ראפ טייברא

 -ייז ןיא רעצעלּפ ערעייז ןעריולראפ םעד בילוצ ןעבָאה רעטייברא ערעטלע

 ,ןָאלסטייברא ןעבילבענ ןענ

 רעד ןופ רערהיפ עשיטסינומָאק יד ןעבָאה 1928 רהאי ןופ עדנע

 -ייאיסָאסא רעד טימ ןערירעפנָאק ןעמונעג ןאינוי רעירָאפ רעקראי וינ

 -ןָאק יד ןופ .טנעמירנא םעיינ א ןענעוו ןעטנאקירבאפ-רָאפ יד ןופ ןָאש

 -ראּפ עשיטסינומָאק יד ?ייוו ,ןעמוקענסיורא טשינראנ רעבָא זיא ןעצנערעפ

 ,ןעסָאלשַאב ,ץנערעפנָאק רעד וצ ןעננאנעגנ זיא ןעמ רעדייא ךָאנ טָאה ייט

 עלא ןופ קיירטס ?ארענענ ַא ןעפור ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא זומ ןעמ זא

 טימ רערהיפ עשיטסינומָאק יד ןעבָאה קעווצ םעד ראפ .רעטייברא-רָאפ

 ייז ןעלאז םיטַאבעלַאב יד זא ,ןעננורעדַאפ עניוזא טלעטשענסיורא ןויכ א

 .ןעבענכַאנ טינ ןפוא םושב

 ,1926 רהאי ןופ ,ראורבעפ ננאפנָא זא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד
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 -ָאפ עלא ןוא קיירטס לארענעג םעד טרהעלקרע ןעטפינומָאק יד ןעבָאה

 .רעּפעש יד ןעזָאלראפ ןעבָאה רעטייברא רעיר

 -ָאק יד ןעבָאה ןעראוועג ןעפורעגסיורַא זיא קיירטס רעד רעדייא ךָאנ

 -ילנטימ יד ייס ,"עטכער, יד ייס רעטמע עלא ןופ טגיטייזַאב ןעטסינומ

 סעטימאק-קיירטס יד ןופ רענייק ןיא ."קָאלב ןעוויסערגנָארּפ , ןופ רעד

 טרהיפעג זיא סעלא .טסינומָאק-טינ ןייא ןייק ןעזָאלעגוצ טינ ייז ןעבָאה

 -נעצ ןופ ןעראוועג טמיטשַאב ןענייז עכלעוו ,ןעטסינומָאק יד ןופ ןעראוועג

 .ייטראּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק ?לארט

 סרעקריאוו רָאפ לאנַאשענרעטניא יד טָאה ןעקיירטס ןעכָאו 8 ךָאנ

 -עג ךיז רעטייברא עדנעקיירטס יד ןופ עּפורנ רעסיורג א טימ ןאינוי

 ןהעז לָאז יז זא ,רָאביײל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא רעד וצ טעדנעוו

 .טנעמלעטעס א וצ קיירטס םעד ןעננערב

 טָאה ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ ,ןירנ טנעדיזערּפ

 רעד ןופ רעהעטשרָאפ עגירעביא יד ןוא טנעדיזערּפ ן'טימ טרירעפנָאק ןאד

 8 ןעראוועגנ טייבראעגסיוא ןענייז סע ןוא ,ןָאשיײאיסָאסא-ןעטנאקירבַאפ

 42 ןעבעגענכָאנ ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד .טנעמלעטעס א ראפ ןעטקנוּפ

 ,ןעגנורעדָאפ עניטכיוו ערעדנַא עלַא טעמכ ןוא טייברא ךאוו א ןעדנוטש

 לאנָאשענרעטניא רעד ןופ עטמאעב יד .טננַאלרַאפ טָאה ןאינוי יד סאוו

 -עס םעד רעטייברא-רָאפ עדנעקיירטס יד וצ ןעניילרָאפ טלָאװעג ןעבָאה

 ןופ רערהיפ עשיטסינומָאק יד רעבא ,ננומיטשּפא ןא ראפ טנעמלעט

 ןעלָאז סרעקיירטס יד זא ,ןעזָאלרעד טינ ל?אפ ןייק ףיוא ןעבָאה קיירטס

 םיטַאבעלַאב יד סָאו ,גאלשרָאפ םעד ןענעו ןעמיטש ןוא ןעריטוקסיד

 .ןעקיירטס ןעכָאװ 8 ךָאנ ןעבענכַאנ טלָאװעג ןעבָאה

 -ערּפ טימ טרירעפנָאק ךיוא ןיילא ןעבָאה רערהיפ עשיטסינומָאק יד

 ,טרעדָאפעג ןוא רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ ןירג טנעדיז

 טנעדיזערּפ .קיירטס םעד ןערהיפ רעטייוו ןערעטש טינ ייז לָאז ןעמ זא

 םעד ןעבָאה ןעטסינומָאק יד ןוא טניליוואב גנאלראפ רעייז טָאה ןירגנ

 .טרהיפענ רעטייוו קיירטס

 -יא ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעטסינומָאק יד ןעבָאה ,טגָאזעג רעהירפ ןיוש יו

 -רעפ א ןאינוי רעד ןופ עסאק רעד ןיא ןעפארטענ ,ןאינוי יד ןעמונענרעב

 ראלָאד ןָאילימ לעטרעפ ןעזיד ץוח א .דלעג סערָאב ראלָאד ןָאילימ לעט

 עיינ 8,000 יד ןופ דלעג עמוס עסיורנ א ןעמונענניירא ךָאנ ייז ןעבָאה

 -ָאה וצרעד .ןאינוי רעד ןיא ןעמונעגפיוא ןעבָאה ייז עכלעוו ,סרעבמעמ

 -טימ עלא ףיוא סקעט ןעסיורג ןעלעיצעּפס ַא טניילענפיורא ךָאנ ייז ןעב

 ןעמוס עסיורג ןענארקענ ךיוא ייז ןעבָאה קיירטס ןופ טייצ ןיא .רעדילג
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 -יירטס יד ראפ עציטש סלא סעיצאזינַאנרָא-רעטייברא ענעדישראפ ןופ טלעג

 ןָאילימ א רעביא טָאהעג ןעטסינומָאק יד ןעבָאה םורַא ןוא םורא .סרעק

 רעדא ןעטסינומָאק ןייק ןעוועג טינ ןענייז סאוו ,רעטייברא יד .ראלָאד

 -קיירטס גינייוו ץנאנ ןעגָארקעג ןעבָאה ,ןעטסינומָאק יד ןופ רעזיײטַאּפמיס

 ןענהָאמ ןוא סיפא ןיא ןעמוק רעטייברא ַאזַא טנעלפ רעמָאט ןוא טיפענעב

 ענעפורעג-יוזא יד ןופ ּפָאק םעד ןעטלָאּפשוצ ןענירק רע טנעלפ ,רחעמ

 סָאװ ,רעגעלש "עקרַאטש , ןופ יימרַא עלעיצעּפס יד ,"סווָאלג עצרַאװש ,

 | .ןעגנודעג ןעבָאה ןעטסינומָאק יד

 ,1996 ,יאמ ןעט10 םעד ,ךילמענ ,קיירטס ןופ ךָאוו רעט17 רעד ףיוא

 ןעכייר א ןופ ףליה רעד טימ ,ךילדנע רערהיפ עשיטסינומָאק יד ןעבָאה

 טלעטעסענ ,דנַאלסור-טעווָאס טיס סענזיב טוט רעכלעוו ,רעלדנעה-רָאפ

 | ,קיירטס םעד

 ,טייברא ךָאו א ןעדנוטש 40 ןעבעגעגכָאנ ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד

 -- ןעטַאנָאמ 4 ענירעביא יד ןוא רהָאי ןיא טָאנָאס 8 רַאפ זיולב רעבָא

 ןעלַאפ טזָאלעג רערהיפ עשיטסינומָאק יד ןעבָאה ראפרעד .,ןעדנוטש 4

 -ַאבעלאב יד טקנעשענקעווא ךיוא ןעבָאה ןוא דנָאפ-ןעזָאלסטייברא םעד

 -דנע ןאד ןיא יוזא ןוא ,טלהָאצַאב טימ םיבוט םוי עכילצעזענ 8 םיט

 יד יו ,רעטעּפש ןעכָאװ 9 טימ קיירטס רעד ןעראוועג טלעטעסענ ךיל

 רעד טימ ,ןעננוננידַאב עניבלעזיד ןעבענענכַאנ טַאהעג ןעבָאה םיטַאבעלַאב

 .ןעטאנָאמ 8 ראפ העש 40 טָאטשנָא ,ןעדנוטש 42 ןופ עמהאנסיוא

 ןאקירעמא רעד ןופ ליסנואק וויטוקעזקע רעד טָאה קיירטפ ן'כָאנ

 ,"לאנָאשענרעטניא, רעד ןופ גנַאלראפ ן'פיוא ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ

 ויטע מ טנעדיזערּפ-סייו ןופ ןענַאטשַאב זיא סאוו ,עטימָאק א טלהעוועג

 ןעכוזרעטנוא וצ ,י ני י ר פ .וי ןוא ,ידיירנקאמ .ע ,לָאוו

 .ןעראוועג טרהיפענ ןיא קיירטס-רעירָאפ רעד יוזא יו

 רעד ןופ עטימָאק-סננוכוזרעטנוא עזיד זיב םישדח 6 ןעמונעג טָאה סע

 רהיא טימ ןערעוו גיטראפ טנעקענ טָאה רָאביײל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא

 -וקאב וצ ןעטייקגירעוש עסיורג טָאהעג טָאה עטימָאק יד לייוו ,טייברא

 -ןפענסיוא טָאה עטימָאק יד .רעכיב יד רערהיפ עשיטסינומָאק יד ןופ ןעמ

 רעטנעזיױט רעטרעדנוה טעוװעלכַאטראפ ןעבָאה ןעטסינומָאק יד זא ,ןענ

 -ּפִא טנעקענ טינ ןעבָאה ייז עכלעוו ראפ ,עסאק ןאינוי רעד ןופ ראלָאד

 .גנונעבער ןייק ןעבעג

 -ענסיוא ןעבָאה ייז זא ,טמיילקענ ןעבָאה רערהיפ עשיטסינומַאק יד

 רעד ןיא .קיירטס םעד ןערהיפ וצ ףיוא ראלַאד 800,000 רעביא ןעבעג

 טלעג םעד ןופ לייט א זא ,ןעראוועג טלעטשענטסעפ זיא רעבָא טייקכילקריוו
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 - -נאגאּפארּפ רעשיטסינומָאק ראפ ןעראוועג ןעבעגעגקעווא זיא ,סנעטסנינייוו

 -םינומָאק ערעדנא ענעדישראפ וצ ןוא ןעגנוטייצ עשיטסינומָאק ראפ ,אד
 | ,סעיצוטיטסניא עשיט

 -ָאמ 6 טימ ךיז טָאה ןאינוי סרעקריאוו רָאפ לאנָאשענרעטניא יד

 ןאקירעמא רעד ןופ ליסנואק וויטוקעזקע םוצ טעדנעוװעג רעטעּפש ןעטַאנ

 וצ ןעפלעה ייז לָאז ןעמ ןא ,ננַאלראפ ַא טימ רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ

 עשיטסינומָאק יד לייו ,ןאינוי רעירָאפ רעקראי וינ יד ןעריזינַאגראער

 טלהָאצענ טינ ךיוא ןעבָאה ןוא רעדילנטימ יד טריזירָארעט ןעבָאה רערהיפ

 ?לאנַאשענרעטניא , רעד וצ ןעגנולחָאצּפָא עכילצעזעג יד

 -רעטנוא יד טנַארטפיואַאב טָאה .? ווֶא .פ .ַא רעד ןופ ?ליסנואק .זקע רעד

 ךיז טָאה'ס .,ןָאינוי רעירָאפ רעקרָאי וינ יד ןעריזינַאגרָאער וצ עטימַאק-סגנוכוז

 טָאה עטימָאק יד .רעדילנטימ ןופ עיצארטסינעררעביא יד ןעגנאפעגנָא

 -לעוו ,ןעטנאקירבאפ-רָאפ יד ןופ ןָאשיײאיסָאסַא רעד טימ טלעדנאהראפ

 רעד ןופ ןאינוי רעד טימ ןעלדנאהראפ וצ טיירג טרהעלקרע ךיז טָאה עכ

 ןופ רעדילנטימ לָאצ עטסערנ יד  ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא

 ןופ ןאינוי רעירָאפ רעד ןיא טרירטסיגער ךיז ןעבָאה ןאינוי סרעירָאפ רעד
 ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעדי

 ןעפלָאהעג ליפ רחעז טָאה דנַאברַאפ רעשיטסילאיצַאס רעשידיא רעד
 -נַא ןופ רעטייברא עשידיא יד ןוא רעכַאמקואלק יד ךיוא יוװ ,סרעירָאפ יד
 .סנאינוי יד ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןעביירטראפ וצ סדיירט ערעד
 ןוא רערהיפ יד ןוא ,דנאבראפ ןופ ןאגֹרֶא רעלעיציפָא רעד ,"רעקעוו, רעד

 -םיר לואס ,גרעכנייוו .י ,בוש .ד ,ןינַאכ .נ -- דנַאברַאפ ןופ רעוט עוויטקַא
 ןעבָאה ,קַאוטיל ,א ןֹוא שטיװָאראטַאק .ח ,סַאטיװעל .ש ,רעציבמעד .ּפ ,ןיק
 ןופ סעיצאניכעמ ערעטסניפ ןוא סענירטניא עלַא יד ןעקעדפיוא ןעפלָאהעג
 עשידיא יד טניטומרע ןעבָאה ןוא סנאינוי עשידיא יד ןיא ןעטסינומָאק יד
 קירוצ ןוא דוטַאטקיד רעשיטסינומָאק רעד ןופ ךיז ןעיירפַאב וצ רעטייברא
 | ,סנאינוי ערעייז ןעיובפיוא

 א ראפ ןעבָאה ןאינוי רעירָאפ רעד ןופ רערהיפ עשיטסינומָאק יד
 ןופ םיטַאבעלַאב-רָאֿפ ערענעלק יד טימ טנעמירגא ןא טַאהעג טייצ רהאי
 ןופ גנאּפנָא ןיא רעבָא ,ןעטנאקירבאפ גנימירט יד ןופ ןָאשייאיסָאסא רעד
 -ייאיסָאסא רעד טימ טגינייאראפ ךיז ןָאשיײאיסָאסא עזיד טָאה 1929 רהאי
 -ירשעגרעטנוא ייז ןעבָאה ןעמַאזוצ ןוא ןעטנאקירבַאפ עסיורג יד ןופ ןָאש
 ןאקירעמַא רעד ןופ ןאינוי-רעירָאפ רעד טימ טקארטנָאק םעיינ ַא ןעב
 רעירָאפ רעד ןופ רערהיפ עשיטסינומָאק יד .רָאביײל ווִא ןָאשיירעדעפ
 טגינייאראפ ךיז ןעבָאה ייז ןוא רעדילנטימ ןֹהֶא ןעבילבעג ןענייז ןאינוי
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 סערד ןוא קואלק יד ןופ ןאינוי-סנָאיציזָאּפָא רעשיטסינומָאק רעד טימ

 ."ןאינוי לעירטסודניא סדיירט ל?עדינ יד  ךיז טפור עכלעוו ,רעכַאמ

 עשיטסינומָאק יד ןעבָאה ןעטַאנָאמ ןוא ןעטַאנָאמ ןופ ףיולרַאפ ןיא
 ַא ןעפור ןעלעוו ייז זַא ,טעשַארטסעג ןָאינוי-סנָאיציזַאּפָא רעד ןופ רערהיפ

 -וצרעטנורַא םוא ,קרָאי וינ ןופ רעטײברַא-רָאפ עלַא ןופ קיירטס לַארענעג

 יד ןופ רוטַאטקיד יד רעטנוא דיירט-רָאפ ןופ רעטייברַא עלַא ןעמהענ

 .ןעטסינומָאק

 ךילדנע ןערַאסימָאק עשיטסינומָאק יד ןעבָאה 1920 ינוי ןעט19 םעד

 "עג ןיא "קיירטס לארענעג , רעד רעבָא .קיירטס לַארענעג רעייז טרהעלסרע

 -מיס ערעייז ןוא ןעטסינומָאק ענלעצנייא זיולב ,לַאפכרוד רעכילקערש א ןעוו

 ענעגנַאגעגרעטנורַא יד ןופ ?הָאצ יד .ןעפורענּפָא ךיז ןעבָאה סרעזייטַאּפ

 .דנעטיידאבמוא ןעוועג זיא

 ןעננוטייצ ערעייז ןיא ןעבירשענ טייצ ךָאו ַא ןעבָאה ןעטסינומָאק יד
 ,ןערָאװעג ןעגיװשטנַא ןענייז ייז זיב "קיירטס-רָאפ , ןעגעוו

 -ָאל טָאה אקירעמא ןופ ןאינוי רעטייברא-רָאפ לאנַאשענרעטניא יד

 ןיא ייווצ ,ָאטנַארָאט ןיא ייווצ ,ָאנאקיש ,ןָאטסָאב ,קראי וינ ןיא סלאק

 ןיא ןוא סיִלָאּפאענימ ,לואּפ טינעס ןיא ייווצ ,ןָאטננישַאו ,?אערטנָאמ

 | | .קרַאונ

 ןעלהעצ לאנָאשענרעטניא רעד ןופ סנאינוי לאקאל סרעפערד רָאפ יד

 לאקאל 1 ,סלאקָאל 6 ןילקורב ןיא : ךיז ןעניפענ ןוא רעדילגטימ 9,000 םורא

 .ןעקָאבָאה טסעװ ןיא לאקאל 1 ןוא קרַאונ ןיא
 -ייא סרעקריאוו רָאפ רעד ןופ רערושזערט-ראטערקעפ רעניטציא רעד

 וינ רעד ןופ דילנטיס א ,ןו ג ע ב י ר ע ה יא ןאינוי ?אנָאשענרעט

 רעד ןופ דילנטימ רעניטעט ַא ךיוא זיא רע .ןאינוי סרעטַאק רעקראי

 .ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס

 -ליז פ י5 י פ ןזיא לאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד
 ןופ ןאינוי סרעסערד רָאפ 8 לאקָאל ןופ דילנטטימ א ,ן יי ט ש ר ע ב

 .ןילקורב

 עליפ ראפ ןױש טינ ןאינוי סרעקריאוו רָאפ לאנָאשענרעטניא יד

 רעד, ,שילגנע ןיא ןוא שידיא ןיא ל?אנרושז םענענייא ןא סיורא ןערהאי

 .ירובזָא ר .א זיא לָאנרושז ןופ רָאטקאדער רעד ."רעטייברא רָאפ

 סאוו ,קראי וינ ןיא ןאינוי סרעירָאפ רעד ןופ רעדילנטימס עניטעט יד

 -ער קירוצ רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןעפלָאהענ ןעבָאה

 רעדירב ייווצ יד ,יקצעטס זלראשט ,ןוגעב .ה : ןענייז ןאינוי יד ןעריזינַאנרָא
 ,רנַא ןוא ןיקרעמ .ב ,לעסילש .ה ,ןײטשדלָאג .ה ,ןעשזדראס ווייד ןוא סקַאמ



 .רעטײברַא-רעטנייּפ עשידיא יד ןופ סנַאינוי יד

 .קראו ןוג ןוא סרעטנויּפ עשיריוא ןוא עשטייד יד ןופ סנאינוי עגילָאמַא וד

 גנודנירג יד -- ."טרעטניוּפ ווא דוהרעדָארב , יד --- .סרעטנווּפ עשידיא עטשרע יד

 יָאשענרעטנוא, וד -- .1910 רהָאו ןיא "ןאונוו סרעטנויּפ ןַאשיורעטלָא , רעד ןופ

 -נוא; רעד ןופ גנוגונווארַאפ יד --- ."ןָאונוו סרעגנעה רעּמייּפ ןוא סרעטנויּפ לַאנ

 ."סרעטנווּפ ווא דוחרעדָארב , רעד טימ "לאנָאשענרעט

 -עמא ןיא עטסטלע יד ןופ ענייא זיא ןאינוי סרעטנייּפ עניימעגלא יד

 קראי ןינ ןופ "ןיײארַאפ-רעטנייּפ רעשטייד טנעדנעּפעדניא, רעד .אקיר

 -יוא .גָאטסטרובעג ןעגירהעי-ם0 ןייז טרעייפענ קירוצ רהאי 8 טימ טָאה

 ןערהאי רע-80 יד ןיא קראי וינ ןיא טָאה ןאינוי רעשטייד רעטלַא רעד רעס

 -ירעמא ןופ ןענאטשַאב זיא עכלעוו ,ןאינוי-רעטנייּפ ַא ךָאנ טריטסיזקע

 יד וצ טגנַאלַאב טָאה ןאינו ענעי .רעטייברא עשירייא ןוא רענאק

 ."דעטיימאנלאמא יד, ןעפורעג ךיז טָאה ןוא "רָאבייל ווא סטיינ,

 -ניא ןא טגנַאלַאב טָאה רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד וצ

 דוהרעדָארב , ןעפורעג ךיז טָאה עכלעוו ,ןאינוי סרעטנייּפ לאנָאשענרעט

 סרעטנייּפ ייוצ רעקראי וינ יד ."סרעננעה-רעּפייּפ ןוא סרעטנייּפ ווא

 ."דוחרעדַארב, רעזיד וצ טגנַאלַאב טינ ךָאנ ןאד רעבָא ןעבָאה סנאינוי

 -נייּפ רעקראי וינ יד ןעבָאה קירוצ רהאי ניצנַאוװצ ןוא עכילטע טימ

 םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ,עשילגנע יד ןוא עשטייד יד ,סנאינוי רעט

 ."סרעטנייּפ ווא דוהרעדָארב יד, ,דנַאברַאפ

 עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה ןאינוי סרעטנייּפ עשידיא עטשרע יד

 רעבָא טָאה ןאינוי ענעי .,רהאי ןעט1890 ןיא טעדנירגעג ןעטפַאשקרעוועג

 -ַאנרָא לָאמא ךָאנ זיא 1892 רהאי ןיא .,טייצ עצרוק א רָאנ טריטסיזקע

 "קע ןיוש טָאה ןאינוי יד .ןאינוי סרעטנייּפ עשידיא א ןעראוועג טריזינ

 ,טייצ רהָאי עכילטע טריטסיז
 -רַאנַא גיטעט ןעוועג ןענייז סנאינוי-רעטנייּפ עשידיא עטשרע יד ןיא

 טייצ ליפ ןעמענראפ ןענעלפ עכלעוו ,ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס ןוא ןעטסיכ

 ,םזילַאיצַאס ןוא םזיכרַאנַא ןעגעוו ןעטַאבעד ףיוא ןעגניטימ ןָאינוי יד ייב

 ןעשיטילַאּפ א טעדנירגענ 1890 ןיא טָאה ןאינוי-רעטנייּפ עשידיא יד
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 ןווטשנוווו .ב 464

 -עּפש ,ןעטאדידנַאק עשיטסילאיצאס יד רַאפ ןעטייברא וצ ?בָאלק-ןייּפמַאק,

 יד ןיא ןעטארטעגניירא רעטייבראזרעטנייּפ עשידיא ענעי ןענייז רעט

 -:יפ עשידיא יד טָאה עכלעוו ,"דוחרעדָארב, רעד ןופ סלאקָאל עניה

 -רֶא זיא סאוו ,1011 לאקאל ,לאקָאל ןערעדנוב א ןעבענענ סרעט

 .1904 רהאי ןיא ןעראוועג טריזינַאנ

 זױולב ךיא קנעדענ לאקאל םענעי ןופ רעדילנטימ עטשרע יד ןופ

 טננאלאב ןעמאזוצ לָאמא בָאה ךיא ןעכלעו טיפ ,ן ָא מס ַא לא ס .פ

 ךַאמ ךיא ביוא ,םויה דע ךָאנ טייברא ןָאמָאלָאס רעד .,פ ,? .ס רעד ןיא

 . .דיירט גניטנייּפ ןיא ,טינ תועט ןייק

 ףיוא ןעטייברא 1011 לאקָאל רעטנייּפ ןעשידיא ןופ רעדילנטימ יד

 רעטייברא-יוב יד יו יוזא .ףױא טיוב ןעמ עכלעוו ,סעדייבעג עיינ יד

 -ייה עיינ יד ייב זא ,טרהיפענסיוא ייז ןעבָאה ,סנאינוי עקראטש ןעבָאה

 -ןאינוי א ןעבָאה עכלעוו ,סרעטנייּפ עניוזא רָאנ ןעטייברא ןעלָאז רעז

 | | .ןאינוי לאנָאשענרעטניא רעטנעקרענא ןא ןופ דראק
 .רעטנייּפאינוי א ןופ תוריכש יד ןענעלפ המחלמ-טלעוו רעד ראפ

 -נייּפ עטריזינאגרא טינ יד .,טייברא העש 8 ראפ נָאט א ראלָאד 8 ןייז

 ערעננעל ןוא גָאט א ראלַאד 272 ראפ ןעטייברא ןענעלפ רעטייברא רעט :

 .,ןעדנוטש

 -ףניפ א ןעװעג 1910 רהאי ןיא ןיוש ןענייז קראי וינ רעטיירג ןיא

 טגנַאלַאב טינ ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא-רעטנייּפ עשידיא דנעזיוט סקעז
 ייב ןעטייברא טנעקענ טינ רעבירעד ןעבָאה ייז ."דוהרעדָארב רעד ֹוצ

 -םעשעג ןוא ןעננוניואוו יד ןיא רָאנ ןעטייברא ייז ןענעלפ ,רעזייה עיינ יד

 ווא דוהרעדָארב , יד .רעזייה עטלַא ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעט
 סרעטנייּפ יד טימ טריסערעטניא גינייוו ךיז ןעבָאה סלאקַאל "סרעטנייּפ
 ,טייברא "ןָאשיירעטלָא , רעד ייב

 1910 רהאי ןיא רעבירעד ןעבָאה רעטייברא רעטנייּפ ןָאשיירעטלא יד
 -נייּפ ןָאשיירעטלָא עניגנעהּפָאנוא ןא (קראי וינ) םעלראה ןיא טעדנירגנעג
 ' | .ןאינוי סרעט

 ןעדנירג ןעמונעג ךיילנ טָאה ןאינוי "ןָאשיירעטלָא , עיינ עניזָאד יד

 -טסיא רעד ףיוא סרעטנייּפ "ןָאשיײרעטלָא , ןופ סלאקָאל רעדא סעשטנערב

 ערעדנַא ןיא רַאנָאז ןוא ליווזנָארב ןוא ןילקורב ןיא ,קראי וינ ןופ דייס

 יב | .טדעטש

 -ענ ךיז סנאינוי סרעטנייּפ ןָאשיירעטלָא עטלַא יד ןעבָאה רעטעּפש

 -ניירא ייז לָאז ןעמ ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייאראפ יד וצ טעדנעוו

 ,רעדילנטימ סלא ןעמענ
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 סנאינוי עשידיא עטסרהעמ יד ןענייז 1910 רהָאי ןיא יוװ רעבָא יוזא

 ןאקירעמַא רעד ןופ ?סלאנָאשענרעטניא, יד טימ ןעדנובראפ ןעוועג ןיוש

 עטנינייאראפ יד ןופ ןענניטימ יד ייב ןענעלפ ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ

 יד לָאז ןעמ יצ ,ןעטאבעד עגידנעטש ןעמוקרָאפ ןעטפאשקרעוועג עשידיא
 -ניירא ןאינוי טנעדנעּפעדניא יד ןוא סרעטנייּפ "ןָאשיײרעטלָא , ןופ ןאינוי

 -ניא םינ ךיז ןאינוי סרעטנייּפ עטנעקרענא יד טָאה ,טגָאזעג יו .ןעמענ

 -ייה עטלַא יד ןיא טיײברַאעג ןעבָאה עכלעוו ,סרעטנייּפ יד טימ טריסערעט

 ןעמ ןא ,סולש םוצ ןעמוקענ רעבירעד ןעטפאשקרעוװעג יד ןזיא .רעז

 -נייּפ ווָא דוהרעדָארב , יד טעװ ןאד ןוא ןעריזינַאנרַא ךיז ןעפלעה ייז לָאז

 טעו ןוא דנאבראפ רעייז ןיא ןעמענניירא רעכיז ייז "סרעט

 עטלַא יד ןיא טייברא גניטנייּפ יד לָארטנָאק רהיא רעטנוא ןעמענ ךיוא

 ןעמונעגניירא טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייאראפ יד  .רעזייה

 ןינ רעטיירג ןופ ךיירט ןָאשיירעטלָא םעד ןופ סלאקָאל רעטנייּפ ףניפ

 ,לאקָאל רעננעה רעּפייּפ ןייא ךיוא ןוא קראי

 -נייּפ ןָאשיײרעטלָא יד ןעוו ,1911 ןיא ןעוועג זיא סָאד ,קנעדעג ךיא

 בָאה ,ןעטפאשקרעוועג יד ןיא ןעראוועג ןעמונעגניירא ןענייז ןאינוי סרעט

 םעד ,יניירפ .וי טימ ןעלדנאהרַאפ ךיילג ןעמונעג ,ראטערקעס סלַא ךיא

 ,רָאבייפ ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ רעזײנַאנגרַא רעקראי וינ

 דוחרעדָארב רעד ןופ ,קנעקס .י ,רערושזערט-ראטעדקעפ ן'טימ ךיוא יו
 -ניירא ךיילנ ייז לָאז לאנָאשענרעטניא יד זא ,םעד ןענעוו סרעטנייּפ ווא

 עלא ןעריזינַאגרַא וצ ןערעטש טינ ךיוא ןוא דנאבראפ רעייז ןיא ןעמענ

 רענאקירעמא ייווצ עניזָאד יד .רעטייברא רעטנייּפ עטריזינאנרא טינ
 ייז רעבָא ,ןינע םוצ טלַאק ץנאג ןענױצַאב ךיז ןעבָאה עטמאעב ןאינוי
 טייבראזסנאיצאזינַאגרַא רעד טימ ןהענוצנֶא טרעטשענ טינ ןנוא ןעבָאה

 .רעטייברא רעטנייּפ עשידיא ןעסאמ יד ןעשיווצ

 -ָאה ןילקורב ןוא קראי וינ ןופ סלַאקָאל רעטנייּפ ןָאשיײרעטלָא 9 יד
 רעייז סלא טלהעוורע ןעבָאה ןוא דנַאברַאפ א סלַא טריזינַאנרָא ןַאד ךיז ןעב
 םייב רעננעה רעּפײּפ א ,ג נג ַא 7 י ר ע ח רערושזערט-ראטערקעס
 ,סרעטנייּפ ןָאשיירעטלֶא 10 לאקאל ןופ דילנטימ ַא ,דיירט

 ךָאנ ,1908 רהאי ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעג זיא ננַאֿל ירעה
 תכאלמ יד טנערעלענסיוא ךיז רע טָאה ָאד .עטיל ןופ רוחב רעגנוי סלא
 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא גיטעט ןעראוועגנ זיא ןוא רעגנעה רעּפייּפ א ןופ
 -עג רעד ןעװעג זיא רע ןעו ,1911 רהאי ןיא .קראי וינ ןיא גנוגעװַאב
 -ענ רע ןיא ,"ןאינוי סרעטנייּפ ןָאשיײרעטלָא , רעד ןופ ראטערקעסדלארעגנ
 ,ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןיא גיטעט קרַאטש ךיוא ןעראוו
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 1015 רהאי ןיא .סנאינוי עליפ ןופ ןענניטימ-סאמ ייב ןעדייר טנעלפ רע

 ןוא ,ןאינוי סרעקריאוו סדוצטייהוו יד ןעריזינַאגרָא ןעפלָאהעג רע טָאה

 ןופ רע זיא קיירטס לארענענ א טלָאמעד ןענואוועג טָאה ןאינוי יד ןעוו

 רענייא ןייז וצ ןעראוועג ןעדאלעננייא עיצאזינַאנרַא רעטייברא רעזיד

 .רערהיפ ערהיא ןופ

 רעקריאוו סדונ טייהוו, יד טימ רֶהֶאי רָאּפ ַא ןעוועג ןַאד זיא גנַאל

 -קאדער רעד ןערעוו וצ ןעדאלעגנייא םהיא טָאה ןַאהַאק .בא ןעוו ,"ןאינוי

 ."סטרעורָאפ , ןופ גנוליײטּפָא ןאינוי-דיירט רעד ןופ רָאט

 -נייּפ ןָאשיײרעטלָא רענעי ןופ רערהיפ עטשרע יד ןופ רעטייווצ א

 .רעטייברא רעטנײּפ א ,ם פ ַא ג .מ ןעוועגנ ןיא סנאינוי םרעט

 -יירעטְלֶא רעד ןופ רעטמאעב רעד לָאמ רֶאֹּפ א ןעוענ זיא טפַאנ

 ןאינוי סרעטנייּפ רעד ןיא םויה דע ךָאנ זיא רע .,ןאינוי סרעטנייּפ ןָאש

 ייטראּפ רעשיטסילאיצאס רעד ןופ דילנטימ רעגיטעט ַא ךיוא זיא ןוא

 ,ףָאנאיורד .א ןעוועג זיא ןאינוי רענעי ןופ רערהיפ יד ןופ רענייא

 םעד ךָאנ ,רערושזערט-ראטערקעס ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו

 רענעי ןופ רעדילנטיס עוויטקַא ערעדנַא יד .קעװא זיא גנַאל ירעה יו

 -ליס .ט ןוא סניווייא .א ,גרובזנינ .מ ,רענזואצ .פ ןעוועג ןענייז ןאינוי

 יד ןופ 261 לאקאל סרעטנייּפ ןופ ראטערקעס רעניטצעי רעד ,ןאמרעוו

 ,דוהרעדָארב

 -ַאבנייא סנאינוי סרעטנייּפ ןָאשיירעטלָא יד ןענָאה 1912 רהָאי ןיא

 -ראפ ןעוועג ןענייז סע רעכלעוו ייב ,ןָאשנעװנָאק א קראי וינ ןיא ןעפור

 -ָאבָאה ,יטיס יזריושזד ,איפלעדאליפ ,קראי וינ ןופ ןעטאגעלעד ןעטָארט

 זיא ןָאשנעװנָאק רענעי ייב .עדענעק ,ָאטנָארָאט ןופ רַאגָאז ןוא ןעק

 רעד ןעראוועגנ טרעדנעענ טפַאג .מ ןוא גנַאל ירעה ןופ גאלשרָאפ ן'פיוא

 לענַָאשענרעטניא , ףיוא "ןָאשיײרעטלָא , ןופ עיצאזינַאנרָא רעד ןופ ןעמָאנ

 ."ןאינוי סרעננעה רעּפייּפ ןוא סרעטנייּפ

 סרעטנייפ לאנַאשענרעטניא עזיד טָאה 1913 רהאי ןופ טסוגיױא ןיא

 סע ןעכלעוו ןיא ,קיירטס ?ארענעג א קראי וינ ןיא טרהיפענכרוד ןאינוי

 ןעכָאװ עכילטע ךָאנ .סרעטנייּפ 8,000 ַא ייב טנילײטַאב ךיז ןעבָאה

 ןוא ןעגנורעדָאפ-טּפױה ערעייז ןענואוועג רעטייברא יד ןעבָאה ,ןעקיירטס

 -ייאיסָאסא רעד טימ טנעמירנַא ןעוויטקעלַאק א ןעסָאלשענ טָאה ןאינוי יד

 | .םיטַאבעלַאב-רעטנייּפ יד ןופ ןָאש
 -נייּפ לאנָאשענרעטניא , יד ןעבָאה קיירטס ןעכיירנלָאפרע ןעטייווצ א

 ,1914 רהאי ןופ רעבמעטּפעס ןיא טכאמענכרוד "סרעט

 -נײּפ לאנָאשענרעטניא יד טָאה ,1914 רהאי ןופ ,רעבמעצעד ןיא
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 -ָאשענרעטניא , יד ."דוהרעדָארב , רעד טימ ךיז טנינייארַאפ ןאינוי סרעט

 ןיא ןעמוקניירַא םייב רעדילגטיס ערהיא ראפ טלהָאצעגנייא טָאה "?אנ

 סטירטנייא ראלָאד דנעזיוט ןהעצפופ א ןופ עמוס יד ?דוהרעדָארב , רעד

 -ניא, רענילָאמא רעד ןופ רעדילנטימ עניטעט יד ןענייז ןעכיגניא .דלענ

 סלאקָאל רעטנייּפ רעקראי וינ יד ןֹופ רערהיפ יד ןעראוועג "?אנָאשענרעט

 ווא ליסנואק טניושזד קראי וינ םעד ןופ ךיוא ןוא דוחרעדָארב רעד ןופ

 .סרעטנייּפ

 טָאה סאוו ,עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןאינוי סרעטנייּפ יד

 -נייּפ יד טָאה רעטעּפש .ךאוו סטייברא ענידנוטש-44 יד טפמעקעגנסיוא

 40 ןופ ךָאװ-סטייברא ענינָאט ניפ יד טפמעקענסיוא ןאינוי סרעט

 | .ןעדנוטש

 -אל יד ,סנאינוי לאקאל סקעז ןענאראפ טציא ןענייז קראי וינ ןיא

 וֶא דוהרעדָארב רעד ןופ ,1087 ןוא 1011 ,697 ,ם98 ,442 ,261 סלאק

 -ידיא ?להָאצ עשביה א ןַארַאפ ןענייז ייז ןופ ןעדעי ןיא טעמכ .סרעטנייּפ

 .רעדילנטימ עש

 -ייבעג עיינ ייב טייברא סאוו ,רעטייברא-רעטנייּפ א ןופ טלַאהעג יד

 זיא סע .טייברא ןעדנוטש 8 ראפ נָאט א ראלַאד 12 טצעי זיא ,סעד

 -ןיפ א ראפ טייברא רהֶאי א ןעטַאנָאמ 7 רעדא 6 יו רהעמ ַָאטינ רעבָא

 -ןייּפ דנעזיוט ןהעצ ןאראפ ןענייז ןיילא קראי וינ ןיא .רעטייברא רעט

 .רעטייברא עשידיא דנעזיוט ףניפ ןענייז ייז ןופ ,סרעט



 .ןָאינוי סרעכַאמ קוב-טעקַאּפ יר
 ןופ ןאינוי יד --- .קירוצ רהָאי 40 טימ רעכאמ-לעטויב ןופ ןאינוי עטשרע יד
 לָאמַא ןעבָאה רעטייברַא יד סָאוװ ,סקיײרטס-לַארענעג עלַא טעמכ --- .רעדניק-לוקס

 .ןָאונוי עיינ יד --- .ןעריולרַאפ ייז ןעבָאה ,רחָאו 80 ןופ ףיול ןוא טרהופעג

 רזָאי ןיא טָאה ןאינוי רעטייברא קוב-טעקאּפ ?לאנָאשענרעטניא יד

 .ץנעטסיזקע רהיא ןופ גָאטסטרובעג ןענירהעי-ךהעצ םעד טרעייפענ 7

 יד ןעשיווצ עטסקרַאטש ןוא עטסנהעש יד ןופ ענייא טציא זיא ןאינוי יד

 רעטייברא יד ןעבָאה טייצ רהאי ניצרעפ ,אקירעמא ןיא סנאינוי עשידיא

 סָאד ןיב ,עיצאזינַאגרָאסּפמאק א ןעיובפיוא טריבורּפענ ךאפ םעד ןופ

 .ןעננולעג ךילדנע ייז זיא

 ןיא ןעוועג זיא סָאד) לָאמ ןעטשרע םוצ בָאה ךיא יו ,קנעדענ ךיא

 רעד .ןאינוי סרעקיימ-סריוּפ יד ןופ גנולמאזרַאפ א טכוזַאב (1886 רהֶאי

 ,סנעב-סידייל ןייק .ןיילק ןעוועג ןאד ןיא אקירעמא ןיא דיירט סריױּפ

 ןעועג טינ טלָאמעד ןענייז ,ןעטייצ עניטנייה טנָארט יורפ עדעי סָאװ

 -טלעג ענרעדעל ןעריצירבַאפ ןעמ טנעלפ טייצ רענעי וצ .,עדָאמ רעד ןיא

 -עד ןענעלפ ןעדיא ענירג .רעסעלש טימ ןעלטייב עסיורג ןוא ךעלעטייב
 ןיא ןא ,ךילנײשרַאװ ,גידנעסיו טינ ,סרעטסייט ענעי ןעפיוק טלָאמ

 .רעטסייט א ןהָא רָאג ,ענעשעק ןיא טלעג ןעמ טלַאה אקירעמא

 סאוו ,ןאינוי רעכאמ-סריוּפ רעד ןופ גנולמַאזראפ רעטשרע רענעי ייב

 דנעזעוונא ןעוועג ןענייז ,טכוזַאב טָאה ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש רעד

 ןעלױּפ ,ןרַאננוא ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו טיילעגנוי עשידיא 60-50 א

 -גנע רעד ןיא ןערָאװעג טרהיפעג זיא גנולמַאזראפ יד .ןעיצילַאנ ןוא

 ןעװעג ןענייז ןאינוי רענעי ןופ סרעזײנַאנרָא יד לייוו ,ךארּפש רעשיל

 עסיורג 1210 א זיולב ןעוועג ןענייז ךַאפ םעד ןיא .עדנעכערּפש-שילננע

 ַא .רעטייברא טרעדנוה עכילטע טניטפעשַאב ןעבָאה עכלעוו ,ןעקירבַאפ

 עכלעוו ,סרָאטקארטנַאק ייב ןעטייברא ןענעלפ רעטייברא ?הָאצ עסיורג

 יד ןופ רענייא .רעּפעש עסיורג עזיד ןופ טייברא יד ןעמענסיורַא ןענעלפ

 -לעוו ,סרעדָארב רעייש עמריפ יד ןעווענ זיא ךאפ םעד ןיא רעּפעש עטסערנ

 רעטייברא-לעטייב ערעדנא .תוריכש עטסנעלק יד טלהָאצעג טָאה עכ

468 



 109 אקירעמַא ןוא סנָאונוי עשידוא

 טרָאד ןעטייברא ןוא טייברא יד םייהא ןעמענסיורא ןאד ןענעלפ

 זא ,עניטשינ עכלעזא ןעװעג ןענייז ןעטסנידרַאפ יד ,טכַאנ ןוא גָאט

 -אמ ןענָאק וצ םוא ,תעל-תעמ ןיא העש 20 ןעטייברא טפראדעגנ טָאה'מ

 סָארג םייב ,קיטש ןופ ןעמ טָאה טייבראעג .ןעבעל ןעמירַא ןא ןעכ

 רעד טננאלאב ןַאד טָאה ןאינוי רעכַאס סריוּפ רעד וצ .(קיטש 144

 ,(.פ .ל .ס) יטראּפ רָאבייל טסילעשַאס רעד ןופ רעזיינַאנרַא רענידסלאמאד

 ,ןֶאסלעבייא יישזד  ,רעדורב ןייז ןא ןָא ס  ע בי יא .?

 םעד ןופ דילנטימ רעניטעט ַא ,ר ער עד ע? ףפעעזָא י ךיוא ןוא

 .ּפ .ל .ס רעד ןופ שטנערב ןעשידיא

 -עג ןערהָאי ענעי ןיא ןיא עיצַארנימיא עשידיא יד רעסערג סָאװ

 יד .סעסריױּפ יד ןופ דיירט רעד ןעסקאוועג ןזיא רעסערגנ ץלא ,ןערָאװ

 -עו טריצירבַאפ ןענעלפ ,רעדעל ןופ טכאמעג ,עטסיײּפעג ,סקוב-טעקאּפ

 ,ןעריזינַאנרָא טנעקעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו ,רעּפעש ערעדנוזַאב ןיא ןער
 .ייז וצ ןעמוקוצוצ טייקכילנעמ ןייק טאהעג טינ טָאה ןעמ לייוו

 ןעועג טלָאמעד זיא ןאינוי רעכַאמ-סריױוּפ עדנעכערּפש-שילננע יד

 -עּפש רֶהֶאי רָאּפ א ןיא .ןאינוי רָאבייל לארטנעס רעד טימ ןעדנוברַאפ

 -ענ טעדנירגענ ןיא ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןעוו ,רעט

 ,ןעטסילאיצאס ןעווענ ןענייז רעדהיפ סעמעוו ,ןאינוי ענעי טָאה ,ןערָאװ

 .ןןעטפַאשקרעװענג עשידיא עטנינייאראפ יד ןָא ןעסָאלשעננָא ךיז

 -קרעװעג יד ןופ ראטערקעס רעד סלא ףיא נעלפ 1890 רחֶאי ןיא

 -ייז טייצ רענעי וצ .ןעננולמאזראפ ערעייז עלא טעמכ ןעכוזַאב ןעטפַאש

 ןיא ,רעדניק-לוקס ןעווענ ןאינוי רעד ןופ רעדילנטימ יד ןופ טפלעה ַא ןענ

 טאהעגנ ןיוש ןעבָאה רעדניק ענעי ןופ עגינייא .רהָאי 1412 ןופ רעטלע

 -עלק יד .,זיוה ןיא ןעבעל א ןעכַאמ ןעפלעה וצ םוא ,לוקס יד ןעזָאלרַאפ

 -עלפ ןעטייברא ןוא לוקס ךָאנ טייברא רעד וצ ןעמוק ןענעלפ רעדיוו ערענ
 ךָאנ ןיא טלָאמעד גָאט ןעצנַאנ א גָאטנוז ןוא טכַאנייב 10 זיב ייז ןענ

 רהֲאי 16 רעטנוא רעדניק זַא ,ץעזעג ןייק ןעווענ טינ טייטס קראי וינ ןיא

 .ןעקירבַאפ ןיא ןעטייברא טינ ןערָאט טלַא

 -קארטנָאק ךס א ,טנָאזעג ןיוש יו ,ןעוועג ןענייז דיירט-סריוּפ ןיא

 -רֶא ,טירטס ירנעה ןיא סעקּפַאש ערעייז טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,סרָאט

 טסיא רעד ןופ רעזײה-דרַאי עֶלַא ןיא ןוא טירטס םורב ,טירטס דרַאשט

 רעטייברא ערעטלע יד ,רעדניק יד ןעטייברא סע ןענעלפ ןעטרָאד .דייס

 ןעבָאה עלא .רעּפעש-דייסניא עסיורג יד ןיא טגיטפעשַאב ןעוועג ןענייז

 -;נע ןעדייר ןעמ טנעלפ ןענניטימ יד ייב .ןאינוי ןייא וצ טגנַאלַאב ייז
 ַא ןעבָאה רימ ןענעלפ סעקינ'הרבח-עסייוו עננוי יד ןופ .שידיא ןוא שיל



 ןייטשנייוו .ב 410

 -ָאה ייז ,ןעננולמאזרַאפ יד ייב ןעװעדנַאמָאק ןענעלפ ייז ,לעבָארט ךס

 ױזַא ייז טריטַאלּפסקע ןעמ סָאװ ,ןענרָאז ליפ ױזַא טלָאװעג טינ ןעב

 וצ ןעגנַאלַאב ןעלָאז ייז זא ,ניטכיוו רהעז ןעוועג רעבָא זיא סע .קרַאטש

 -קעפונַאמ-סריױוּפ ַא ייב קיירטס ַא ןעפערט טנעלפ סע ןעוו ?ייוו ,ןאינוי רעד

 יד ןופ רעטייברא יד טריזינַאגרָא ןעבָאה טפרַאדענ ןעמ טָאה ,רערושט

 ,רעּפעש-נניטקַארטנַאק

 -לאה רימ ןעגעלפ ןאינוי סרעכַאמ-סריוּפ רעזיד ןופ גניטימ ןעדעי ייב

 ןענייז ייז ןופ ךס א ,רעטייברא עלא וצ סעדער עשיטסילאיצַאס ןעט

 -סילאיצַאס ענעי ןופ ננוקריו רעד רעטנוא .סטנעּפײנ ןיא ןעוועג ךָאנ

 ןוא "רענָאיצולָאװער , תמא ןעראוועג הרבח עננוי יד ןענייז סעדער עשיט

 .רעסאוו ןיא ןוא רעייפ ןיא ןהעג וצ ןאינוי רעד ראפ טיײרַאב ןעוועג ןענייז

 ייב קיירטס א טרהעלקרע טָאה ןאינוי יד ןעוו ,לַאפ א קנעדענ ךיא

 ירנעה ףיוא זיוה-דראי א ןיא ןעוועגנ זיא עקּפַאש סעמעוו ,רָאטקארטנַאק ַא

 .ּפאש ןעניזָאד םעד טעקיּפענ טכַאנ ןוא גָאט טָאה הרבח עגנוי יד .טירטס

 רעזיד ןופ גניטימ א ייב ןעסעזעג ןענייז רימ ןעוו ,דנעווַא ןייא

 ַא ןיא .דרַאי ןיא לעמוט רעסיורג א ןעראוועג לָאמ א טימ ןיא ,ןאינוי

 טמענ ןעמ ןוא טרַאקשוּפ ַא ןיירא טרהָאפ סע יו רימ ןערעה םורא עלייוו

 א  .לאקַאלסגנולמאזראפ רעזנוא ןיא רָאלפ פאט ן'פיוא ןעפיולפיורא

 סע) רעסעװרָאב א ,לעטיה א ןֹהָא רעקיירטס א ,"רענָאיצולָאװער , רעננוי

 רע זא ,טלהעצרעד ןוא ןאמרעשט םוצ וצ טפיול (טייצ רעמוז ןעוועג זיא

 ןוא ,טירטס ירנעה ןיא ּפאש םעד טעקיּפענ ןעבָאה עכילטע ךָאנ ןוא

 -עטייב יד "טעוװירעגנ, ןעבָאה ןהיז ייוצ ענייז טימ ןיילא סָאב רעד

 סָאב רעד זיב טרַאװענסיױוא ייז ןעבָאה .טבעקסענ ,טסייה סָאד .ךעל

 -עננעמאזוצ ןעבָאה ןוא ןיירא עֶלַא ייז ןענייז ןאד ,ּפאש ןופ סױרַא זיא

 -ָאה ,קַאּפ ןוא קאה טימ ,רעסעלש יד טימ רעדעל ךעלקיטש עלא ןעמונ

 סָאבעלַאב רעד רעכלעוו טימ ,טרַאקשוּפ רעד ףיוא טניילעגפיורא סע ןעב

 ניטימ רעד זיא טנייה זא גידנעסיוו ןוא ,זיוהרעוו ןופ טייברא יד טננערב

 רעד ןיא ץלַא טימ טרַאקשוּפ םעד טכארבעג ייז ןעבָאה ,ןאינוי רעד ןופ

 .ןיירַא ןאינוי

 -- טנידנעראפ סרעקיירטס יד ןעבָאה -- ! סעלַא רהיא טָאה טָא --

 ! רהעמ ןעטעקיּפ טינ ןיוש ףרַאד ןעמ

 עננוי יד ןענייצרעביא וצ באשוד ןערעוש א טַאהעג ןעבָאה רימ

 ןיא ןערהיטקעוװוא קירוצ ףראד ןעמ זא ,סרעקיירטס "ערענָאיצולָאװער ,,

 -ָאב רעד .םולשב ןעגנאגענּפָא זיא ץְלַא ןוא עדנַאבַארטנָאק יד ןיירַא ּפאש

 רעד טימ טלעטעסענ םורא נעט רָאּפ א ןיא טָאה ּפַאש םענעי ןופ סָאבעל
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 -ער, עגנוי יד ןופ ןעטלַאהסיױוא טנעקעג טינ רהעמ טָאה רע ?ייוו ,ןאינוי

 ,רעפמעק "ערענָאיצולָאװ

 .1894 רֹהֲאי םעד זיב טריטסיזקע טָאה ןאינוי רעכאמ-סריוּפ ענעי

 -רא עגנוי עיינ ,דיירט ןופ קעווא ,ןעסקאווענרעטנוא זיא גרָאוװננוי סָאד

 וינ יד ןיא ןיירַא ןענייז ןעטנארנימיא עשידיא ענירנ ךיוא ןוא רעטייב

 -םיוא ךיז רעדילנטימ ןופ לעגנַאמ בילוצ טָאה ןאינוי יד .רעּפעש רעקראי

 ,טזיילעג

 רעד ןופ גניטימ-סאמ א ייב טדערענ לָאמא בָאה ךיא יו ,קנעדענ ךיא

 רהָאי ןיא ןעפורעג טָאה ןעטפאשקרעוועג יד סָאװ ,ןאינוי סרעכאמ סריוּפ

 ןעצראוש א טלעטשענרָאפ רימ ןעמ טָאה גננולמאזראפ רענעי ייב- ,4

 טפור ןעמ זא טנָאזעג רימ טָאה רע ,ןעניוא עדנענערב טימ ,קישטנַאמנעגנוי

 דעטסואווַאב רענידרעטעּפש רעד ןעוועג זיא סָאד .ןיקנעּפ קעשזד םהיא

 .ןיק נע פ ב ַא ק י יש ז ד רעוט רעשיטסילאיצאס

 עדער ענידנענערב א ןעטלאהעג ןַאד טָאה ןיקנעּפ קעשזד רעגנוי רעד
 -רֶא רעדיו טלָאמעד ןעבָאה סיִאב עגנוי יד .ךארּפש רעשילגנע רעד ןיא

 ןעבָאה דיירט ןופ םיטַאבעלַאב יד .ןאינוי רעכַאמ סרױוּפ א טריזינַאג
 רעניטעט םוש ןייק .ןאינוי רעד וצ ןעגנַאלַאב וצ רעטייברא יד טרעטשעג
 פייוו ,באשוד ןייק ןענירק טנעקעג טינ טָאה ןאינוי רעד ןיא רעטייברא

 ."טסיל רעצרַאװש , רעד ףיוא ןעוועג זיא רע

 סָאװ טֶא .רעכילרעדיוש ַא ןעוועג זיא רעּפעש יד ןיא דנַאטשוצ רעד

 -סריוּפ יד ןיא עדנעטשוצ יד ןענעו טלהעצרעד רעטעּפש טָאה ןיקנעּפ
 .טירטס לענאק ףיוא ּפַאש א ןיא טייבראעג ןַאד בָאה ךיא, :רעּפעש
 ןעמ טָאה רעטניוו ןוא םונהיג ַא ןיא יו סייח ןעוועג טרָאד זיא רעמוז
 ןענעלפ ּפאש ןיא רעטייברא עלא .רעטיצ ןעטונ ץנַאנ ַא טּפאכעג טרָאד
 -- ןוא .ןעטייברא ןענעק וצ םוא טעקַאנ-בלַאה ןָאטסיױא רעמוז ךיז
 ,סָארג ןופ ,קיטש ןופ טײברַאעג ןעבָאה רימ !טײברַאעג רימ ןעבָאה יוא
 -ייא ןעכוז ןענעלפ רימ .טייברא רעד ייב ?סעסיער , ןעבָאה ןענעלפ רימ
 ,סייווש ןיא ןעדָאבעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ןענאיוצרעבירא ןעטייווצ םעד רענ
 ןעּפַאלקנײרַא ,עדנוטש ַא ןיא סעסריוּפ ןעצוט 10 ?ןעטעוויר, געלפ ךיא
 -ענ ךיז ןעמ טָאה ,ןעכַאמ וצ סָאד םוא .עלעטייב ַא ןיא ךעלקעוושט 4 וצ
 ַא טסעפ יוזא ךיז ןענָאי רעבָא .ןיילַא לעווייט םעד טימ ןעגָאי טפראד
 יו ליפ יוזא טכאמעג ןעמ טָאה ,טנעקעג טינ ךָאד ןעמ םָאה גָאט ןעצנאג
 ַא טנעס 28 ןעמ טָאה טלהָאצעג .נָאט א ךאלעטייב (ץוט 60) סָארג 9
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 -ראסיוא טנעקעג טינ ןעמ טָאה גָאט א ראלָאד א יװ רהעמ ןוא ,סָארג

 "ךאוו א רעלָאד 10 ןעכאמ טגעלפ רעטייברא רעטסלענש רעד ,ןעטייב

 טָאה ,ןערָאװעג טריזינַאנרַא זיא ןָאינוי סרעכַאמ סדיױּפ עיינ יד ןעוו

 :ענעדײשַאב רהעז רעבָא ,ןעננורעדָאפ עיינ טלעטשעג םיטַאבעלַאב יד ןעמ

 רעגינייוו ,סָארג ן'פיוא טנעס 10 זיב ס ןופ גנורעכעה ַא ןעטעבענ טָאה ןעמ

 טינ ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד .ךעלעטייב ןעזָאד ַא ףיוא רהעמ טנעס ַא יוװ

 "עדָאפ יד ןעבָאה ןוא רעטייברא יד ןופ "הּפצוח , אזַא ןעדיילראפ טנעקענ

 .ןעזיווענקירוצ ןעגננור

 -ַאב עלא ייב טינ רעדייל ,רעבָא ,קיירטס א ןעמוקענסיורא זיא סע

 .רעּפעש עלא ןעריזינַאנרָא וצ ןעגנולעג טינ זיא ןאינוי רעד לייוו ,םיטַאבעל |

 יד .רעּפעש עסיורג ?להָאצ עניילק א זילב ןעװענ ןיא טייצ רענעי וצ

 .םרָאטקארטנָאק ייב טניטפעשַאב ןעוועג ןענייז רעטייברא ?הָאצ עטסערג

 עדנע וצ רעבָא םיטַאבעלַאב יד ייב ןענואווענ אי טלָאמעד ןעמ טָאה סעּפע

 ןענייז רעדילנטימ יד .ןעראוועג טינ ןאינוי ןייק רעדיוו זיא ןאזיס ןופ

 -- ןוא סויד ןייק טלהָאצעג טינ ןעבָאה ,ןענניטימ יד וצ ןעמוקעג טינ

 .ןאינוי סיוא ןעראוועג זיא רעדיוו

 .1897 רהאי ןיא טריטסיזקע טָאה ךאפ םעד ןיא ןאינוי עטייווצ א

 ןעראועג טלעטעסעג זיא רעכלעוו ,קיירטס א ןעמוקעגרָאפ ןאד ןזיא סע

 גנאל טינ ךיוא טָאה ןאינוי ענעי רעבָא .רעטייברא יד יד ןופ ןעטסנוג וצ

 ,טריטסיזקע
 ןעזיד ןיא ןאינוי ַא ןעראוועג טריזינַאגרָא רעדיוו זיא 1899 רהאי ןיא

 ןעבָאה רעטייברא יד ןוא קיירטס א ןעכָארבעגסיױא רעדיוװ טָאה סע .ךאפ

 -עג טָאה ןאינוי עזיד ךיוא רעבָא ,ןעגנורעדָאפ ערעייז ןופ ךס ַא ןענואוועג

 .ןערהָאי עצרוק טאה

 ,ןאינוי א טעדנירנענ רעדיוו ךיז טָאה 1900 רֶהֶאי ןופ גנַאפנָא ןיא

 טָאה יז ןוא ,ענידרעהירפ יד יװ רעגנעל ךס ַא טבעלעגנ ןיוש טָאה עכלעוו

 -עג ןיקנעּפ זיא ןאינוי רעזיד ןיא ,קיירטס ןעכיירניז א טרהיפעגכרוד

 "נואווצעג גידנעייז ,אָאֹל טרידוטש ןַאד טָאה רע .רעזײנַאגרָא רעד ןעוו

 ןעמענ טלָאװעג טינ םהיא טָאה רערושטקעפונַאמ ןייק ?ייוו ,וצרעד ןעג

 רע שטָאכ ,דיירט םעד ןעבענפיוא טזומעג טָאה רע ןוא ,טייברא רעד וצ

 ןופ ("רעמיירפ ,,) "רעטעוויר , רעטסלענש רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא

 ,םעסריוּפ ןוא סנעב

 ןעלָאז סידייל זא ,עדָאמ רעד ןיא ןיירַא טייצ רענעי וצ זיא דָארג

 סירייל יד בילוצ טלָאמעד זיא דיירט רעד .סגעב ענרעדעל יסנעפ ןעגָארט

 .ןעראוועג טרעסערגרַאפ ליפ סגעב



 475 אקורעמַא ןוא סנָאונוו עשודוא

 ,"סרעטעוויר, יד טסייה סָאד ,סרעמיערפ יד ןעבָאה 1904 רהאי ןיא

 -ָאה ןוא ןעריולראפ ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,קיירטס ַא ןעפורעגסיורא רעדיוו

 .רעּפעש יד ןיא טרהעקענקירוצ ּפעק ענעניובעג טימ ךיז ןעב

 /טנערעלעג רעטייברא-לעטייב עֶלַא ןעבָאה קיירטס ןעטצעל םענעי ןופ
 ,ךַאפ ןופ ןעננולײטּפָא עלַא ןיא טריזינַאנרַא ןייז זומ ןעמ זא ,ןָאסעל א
 טריזינַאגרָא ןעטפַאשקרעװענ עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה ראפרעד ןוא

 -ירעג ,רעטייברא-קוב-טעקַאּפ עלא ןופ ןאינוי א ,1910 ,ילוי ןעטנפ םעד

 -ניא רעד ןיא טריטסיזקע טָאה סע ןייל א רָאנ סָאװ ןוא עטסייּפענ ,עטעוו

 רעדעל יסנעפ, ןעפורענ ךיז טָאה ןאינוי ענעי .עירטסוד

 סדוג רעדע יסנעפ רענעי ןופ ןעטכיזסיוא יד ."ןָאינוי סרעקריָאוװ

 ןליפא ךיוא ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד .עטונ ןעוועג ןענייז ןאינוי רעטייברא

 -קאוועגנ זיא ןאינוי יד רעבָא ,סטואקאל טכַאמענ ,סערווענַאמ טכאמעג ָאד

 ל?ארענענ א טרעלקרע ןעמ טָאה ,ילוי טַאנָאמ ןיא ,1911 רהֶאי ןיא .ןעס

 -ידיא ערעדנַא עלא ןיא יו טקנוּפ זא ,טעטראוורע טָאה ןעמפ ,קיירטס

 -נָא דיירט-קוב:טעקאּפ ןופ רעטייברא עֶלַא ךיוא ךיז ןעלעוו סדיירט עש

 -אּפ עליפ ןענייז רעבָא רעדייל .קיירטס לארענעג םעד ןָא ךיז ןעסילש

 קיירטס רעד ןוא ןעטייברא רעּפעש יד ןיא ןעבילברַאפ רעטייברַא-קוב-טעק

 וי ,לַאפכרוד א ןעווענ זיא

 { ָא ע 5 ןעװעג זיא 1910 ןיא קיירטס םענעי ןופ רערהיפ רעד

 ךיא סאוו ןאינוי רענעי ןופ רעדילנטימ עניטעט רֶאַּפ א ךָאנ .ק נ ַא ?ל ב

 -דלָאג .י .שט ןוא ץידנעס .שזד ,גרעבנייטס .פ :ןעװענ ןענייז ,קנעדעג
 .ןאינוי סרעקריאוו קובטעקאּפ רעד ןופ ראטערקעס רעגיטציא רעד ,ןַאמ

 -אּפ ןופ ןאינוי ןייק ןוא רהאי ענינייא ןעפָאלראפ רעדיוו ןענייז סע

 טינ זיא ,רעטייברא יד ראפ ןָאטּפיוא סעּפע לָאז סָאװ ,סרעקיימ קובטעק

 | .ןעוועג

 -אּפ ןופ ןאינוי א טריזינַאנרַא רעדיוו ךיז טָאה 1016 רהאי ןיא טשרע
 קיירטס ?לארענעג א ןעפור וצ ןעסָאלשאב טָאה עכלעוו ,רעטייברא קובטעק
 יד ןערעסעבראפ וצ ןוא דיירט םעד ןעריזינַאנרָא וצ רעסעב קעווצ ן'טימ
 טימ .טנידנעעג ךיוא ךיז טָאה קיירטס רענעי .רעטייברא יד ןופ ענאל
 ,החמחלמ רעד ברע ןעווענ קיירטס רענעי זיא דָארג רעבָא ,לאפכרוד א
 זא ,רעייט יוא טסָאקעג סרערושטקעפונאמ-קובטעקאּפ יד טָאה רע ןוא
 סקיירטס ןייק ןעבָאה טלָאװעג טינ רהעמ ןיוש ייז ןעבָאה ןָא טלָאמעד ןופ
 יי .רעּפעש יד ןיא ךיז ייב

 פארענעג ןייק רהעמ רעטייברא-קובטעקַאּפ יד ייב ןענייז ןָא ןאד ןופ
 קראי וינ ןיא ,ןעסקאוועג רדסכ זיא ןאינוי יד .ןעמוקעגרַאפ טינ סקיירטס
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 ןָאטסָאב ,יוריושזד וינ ןיא ךיוא .טריזינַאגרַא טנעצארּפ-100 יז זיא

 .סנאינוי רעטייברא קובטעקאפ ָאד ןענייז איפלעדאליפ ןוא

 ןאינוי רעזיד ןופ רעשזדענעמ רעד זיא 1922 זיב 1919 רחֲאי ןופ

 - ,ךיירט ןופ רעטײברַא ןַא ,ןַא מ ר ע ד ע? .י ןעװעג
 -רא-קובטעקאּפ רעד ןופ רעשזדענעמ רעד זיא 1926 זיב 1022 ןופ

 -ענ זיא רעכלעו ,יק ס נ י? ָא וו ּפ י ס ַא ןעוװועג ןאינוי רעטייב
 -ייז טָאה רע סאוו ,ראפרעד טמא ןייז ןופ ןערינגיזער וצ ןעוועג ןעננואווצ

 -ראפ עלעיצנַאניפ טַאהענ ןאינוי רעד ןופ רעטמאעב-טּפיוה רעד גידנע

 ,עמריפ קוב-טעקאּפ רעסיוועג ַא טימ ןעגנודניב

 'קובטעקאּפ רעד ןופ רעשזדענעמ רעד זיא ,1926 רהֶאי םעד טייז

 .ף ָא קא? פ י  .ם ה ר ב א ןאינוי רעטייברא

 -.סודניא יד שיטקַאפ טרילָארטנַָאק ןאינוי רעטייברא קובטעקאּפ יד

 -ָאק יד .ןעגנוגנידאב-סטייברא עטונ ץנַאג טפמעקענסיוא טָאה ןוא עירט
 עקאט ןוא טרהירעגנָא נינייו רהיא טָאה עיצַאזילארָאמעד עשיטסינומ
 .דנַאטשוצ ןעדנעצנעלנ ַאזַא ןיא יז זיא ראפרעד

 -עגנָא ןעוועג ןאינוי רעטייברא קובטעקאּפ יד זיא גנַאל םינ זיב
 ןוא .9 וֶא .פ .א רעד ןופ לאקָאל רעלארעדעפ ַא סלא טקעריד ןעסָאלש
 ןינ ןעמַאטש יד ףיױא עיצקידסירוי רהיא ןיא טצינערגַאב ןעוועג זיא
 טָאה קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ .אינייווליסנעּפ ןוא יזריושזד ןינ ,קראי
 -אשענרעטניא סרעקריאוו רעדעל דעטיינוי, רעד טימ טנינייאראפ ךיז יז
 -ָאנָאטױא ןא סלַא "דעטיינוי, רעד טימ גנוגינייאראפ רעד ךרוד .??אנ
 -עג יז טָאה ,דיירט רהיא רעביא טכער ןעלופ טימ ,רהיא ןופ לייט רעמ
 -נאנ ןופ טייברא קובטעקאּפ יד ןעריזינַאגרָא וצ טייקכילנעמ יד ןענָארק
 -כרוד ןעמונעג גנוגינייאראפ רעד ךָאנ ךיילג עקאט ךיז טָאה יז .דנאל ןעצ
 ,עיסימ רהיא ןערהיפ

 -טעקאּפ לאנַאשענרעטניא רעד ןופ סולשֹנֶא רעד זיא םעד ץוח ַא
 -ַאט טייקניטכיוו רעטסערג רעד ןופ "דעטיינוי, רעד ןָא ןָאינוי סרעקרָאװ קוב
 ,רעטיײברַא ירענעט ןופ טהעטשַאב "דעטיינוי , יד ."דעטיינוי , רעד רַאפ עק
 קנַארט ןוא געב ,סייקטוס ןוא רעכַאמ לעטָאז ןוא טומָאכ ,רעברַאג ןופ .ה .ד

 רעדעל עֶלַא ןופ ןָאינוי עלעירטסודניא ןַא שיטקַאפ זיא יז ,טסייה סָאד .רעכַאמ |
 זיב "דעטיינוי , יד זיא ךָאד .רעכַאמ עקשטנעה ןוא ךיש יד ץוח א רעטייברא
 םורא / ןאינוי עכאװש ןוא עניילק ַא רהעז ןעוועג גנוגינייאראפ רעד

 -ייו יז טָאה ךילריטַאנ .רעדילנטימ טנעזיױט ַא טאחעג יז טָאה םורַא ןוא
 ןאינוי קובטעקאּפ רעד ןופ סולשנֶא םעד טימס .ןָאטּפױא טנָאקעג סאוו גינ



 418 אקירעמַא ןוא סנָאונוי עשידיא

 -מוא ןיא עיציזַָאּפ רהיא .ןעבעל םעיינ א ןענארקעגנ "דעטיינוי, יד טָאה

 .שילַארָאמ ייס ,לעיצנַאניפ ייס ןעראוועג טקרַאטשרַאפ רעייהעג

 ןעניטנייה ייב טלהעצ ןאינוי רעטייברא קובטעקַאּפ רעקראי וינ יד

 סנאינוי רעכַאמ קובטעקאּפ יד ןוא רעדילנטיס דנעזיוט 6 זיב 8 ןופ גָאט

 -טימ רנעזיוט א ייב ךיוא םורא ןוא םורא ןעלהעצ טדעטש ערעדנַא ןופ

 ,רערילנ



 .רעטײברַא סייק-טופ יד ןופ ןָאינוי יד

 ףַארענעג רעד -- .סקיורטס עגילָאמַא יד --- .קירוצ רהָאו 28 טימ ןָאונוי עטשרע יד

 .ןאונוי רעד ןופ דנַאמשוצ רעגיטציא רעד .-- .1920 ןופ קוורטס

 וינ ןיא ןיא רעכַאמ (ןלעשטעס) סייק טוס ןופ ןאינוי עטשרע יד

 ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ןעראוועג טעדנירנעג קראי

 סקיירטס ּפַאש טרהיפעגנָא ןָאינוי יד טָאה רהָאי םענעי ןיא .1904 רהָאי ןיא

 -ואווענ רעטייברא יד ןעבָאה רעּפעש ענינייא ןיא .רעּפעש עהייר א ןיא

 ןופ ןעננוננידַאב-סטייברא יד .ןעריולראפ ייז ןעבָאה ערעדנַא ןיא ,ןענ

 ,עניטשינ -- תוריכש יד .עלעבארעזימ ןעוועג ןַאד ןענייז תוכאלמ-לעב עזיד

 ,סרעפלעה יירד-ייוצ ךיז רעטנוא ןעטלַאה טנעלפ הכאלמ לעב רעדעי

 -בָאנ ןוא טסיזמוא טייצ א רעהירפ ןעטייברא ןענעלפ עכלעוו ,סרענרעל

 ןופ תוכאלמ לעב ןיילא ,רעקינַאכעמ יד .ךאוו א ראלָאד 48 ראפ רעה

 -עלפ ,דנַאלסור ןיא ןעפורעג ייז ןעמ טָאה "סעקישטשנַאדָאמעשט , ,םייה רעד

 םעד ייב ךיז ןעמ טָאה ןעדנוטש טימ .ךָאו א ראלַאד 677 ןענידרַאפ ןענ

 .רחעמ ןוא חעש 14 ,18 ,12 טייברַאענ טָאה ןעמ .טנעכערעג טינ ךַאפ

 ןענעלפ עיינ ,טייברא יד ןעזָאלרַאפ ןענעלפ ךַאפ םעד ןופ רעטיײברַא ךס א

 נידנעטש ןעוועג זיא טייברא רעד ייב ערעייז ענַאל יד ןוא ןעמוקניײרַא

 א ןעװעג ןענייז סע לייו ,ןעטלַאהעג ךיז טָאה ןאינוי יד .עטכעלש ַא

 -ענ יד ןעריולראפ טינ לָאמנייק ןעבָאה עכלעוו ,רעדילנטימ עניטעט רָאּפ

 -ילנטימ ןעביז זיולב ןעוועגנ ןענייז סע ןעוו .ןאינוי יד ןעטלַאהוצנָא דלוד

 -עגרעביא ןֹופ רענייא .ןעננולמַאזרַאפ ןעטלַאה ןָאינוי יד םנעלפ ,רעד

 ,ש טיוו ַא מ אר ב א .י ןעוװעג זיא ןאינוי רעזיד ןופ סרעוט עטסנעב

 טָאה רעכלעוו ,טכער ס'רעטייברא םעד ראפ רעפמעק רעגנוי רעיירטעג ַא

 זיא רע .גנאל ןערהָאי ראפ טלהָאצאב ןהֶא ןאינוי רעד ראפ טייבראעג

 סייק-טוס יד ןופ רענייק םהיא טָאה ךָאד .הכאלמ לעב רעטונ ַא ןעוועג

 ןא ןעראוועג רעבירעד רע זיא ,טייברא רעד וצ ןעמונעג טינ םיטַאבעלַאב

 ןופ ,ןַאמ רעננוי א רָאנ ךָאנ ןעבראטשענ זיא רע .טנענא-סנערושניא

 | ,טכוזדניווש
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 -עג ןיא ןאינוי רעד ןופ רעוט רעיירטעג ןוא רעניטעט רעטייווצ ַא

 .רעטעּפש םהיא ןעגעװ רָאנ ,ר ע ני יו זו .מ ןעװ

 ןוא טסייו םסידייל ןופ רעטייברא עשידיא יד ןעוו ,1910 רהֶאי ןיא

 ךיוא ןעבָאה ןוא סקיירטס עסיורנ ערעייז ןענואוועג ןעבָאה דיירט קואלק

 .טיירנענוצ ךיוא רעכַאמ סייק-טוס יד ןעבָאה ,סנאינוי עקרַאטש טיובענפיוא

 ןענייז רעטייברא טרעדנוה סקעזףניפ א .קיירטס ?לארענעג א וצ ךיז
 י .קיירטס םעניימענלא ןא ןיא רעּפעש סייק-טוס עֶלַא ןופ רעטנורא ןַאד |

 ַא .קיירטס ןופ רערהיפ יד ןעוועג ןענייז רענייוו .מ ןוא שטיוװָאמַארבא

 "ברוד טַאהעגנ ןאד רעכַאמ סייק-טוס יד ןעבָאה ףמאק ןעננאל ןוא ןערעווש

 יד .ט'נשקע'עננייא רהעז ןעוועג ןענייז םיטַאבעלַאב יד ?ייוו ,ןעכַאמוצ

 סייק טוס עדנעפמעק יד טציטשעג ליפ ןעבָאה סנאינוי עשידיא ענירעביא

 ,סנאינוי רעקעב עשידיא יד ייז ראפ ןָאטעג ןעבָאה עלא יו רעמ .רעכאמ

 -ַאבענ שירפ טימ רענענעוו רָאּפ א טכַארבעג נָאט ןעדעי ןעבָאה עכלעוו

 רעטייברא יד ןעבָאה רעבָא רעדייל .רעקיירטס יד ראפ ןעטיורב ענעק

 םענעי ךָאנ זיא ןאינוי רעכאמ סייק-טוס יד .ןעריולראפ קיירטס םענעי

 יד ןיא .,טריטסיזקע ץלא טָאה יז רעבָא ,ןעראוועג טכאוושענּפָא קיירטס

 -אועג קראטש רעדיוו ןאינוי רעכאמ סייק טוס יד זיא ןערהאי-חמחלמ

 -נֶא ןוא תוריכש ערעסעב ןענידראפ ןעמונעג ןעבָאה רעטייברא יד .,ןער

 | .ןעדנוטש-סטייברא ערעצריק ןעטייברא ןעביוהעג

 רעכאמ סייק טוס יד טָאה ,חמחלמ רעד ךָאנ ןיוש ,1920 רהאי ןיא

 ףמאק רענעי .טייברא-ךאוו ראפ קיירטס לארענעג א טרהיפעג ןאינוי
 ןאינוי רעד זיא סע שטָאכ ןוא ,ןעטַאנָאמ סקעז עצנאג ןעטלאהעגנָא טָאה
 -קיטש ןופ גנופַאשּפא יד ,טקנופ-טּפיוה רהיא ןעניוועֶג וצ ןעננולעג טינ
 -כינראפ וצ ןעגנולעג טינ םיטַאבעלַאב יד ךיוא רעבָא סע ןיא ,טייברא
 רעהעטשרָאפ טימ ןעלדנַאהראפ טזומעג ןעבָאה ייז ןוא ןאינוי יד ןעט
 רענייא ןעוועג זיא סָאד .ךיילנסיוא ןא וצ ןעמוק ןוא ןאינוי רעד ןופ
 -טּפיוה יד ןענייז ?ּפָאםיירפ , א ךרוד ןוא ,סקיירטס עטסרעטיב יד ןופ
 רהָאי יירד ףיוא ןָאזירּפ ןיא ןעראווענ טקישראפ קיירטס ם'נופ רערהיפ
 -אד םעד ,ןייּפ סקַאמ םענעברַָאטשראפ ם'נופ הימ רעד קנַאד ַא .םייצ
 עכילטע ךָאנ ייז ןענייז ,ןעטפאשסרעוועג יד ןופ ראטערקעס ןעגידסלאמ
 ןופ עכילטע ןעכארבעג טָאה קיירטס רעד .ןעראוועג טיירפאב ןעטַאנָאמ
 -ענ טייצ עצרוק א ךָאנ ןעבָאה ייז ןוא ןעטנאקירבַאפ עטסגיטכיוו יד
 -ענ ןעכארבעג טינ רעבָא ןיא ןאינוי יד .סענזיב יד ןופ סיורא םזומ
 -עג רעטייו טָאה יז רעבָא ,טכאושענּפָא ןעוועג ,תמא זיא יז ,ןעראוו
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 טּפױהרעביא ,ןעגנוגנידַאב-סטייברא עטסגיטכיוו יד טיהענּפָא ןוא טבעל
 ,ךָאוװ-סטייברא ענידנוטש 44 יד

 קיירטס םענעי ןופ ךיוא רערהיפ רעד ןעועג זיא ר ענייוו ..מ
 זיא רעכלעוו ,טייל ןאינוי יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .1920 ןיא
 .(עמרוט ןיא) זיוה-קריאוו ןיא טראּפשעגנייא ןעוועג

 יד טציטשענ ןאינוי קובטעקאּפ יד טָאה קיירטס םענעי ןופ טייצ ןיא
 ןעבָאה ךיוא .ראלַאד דנעזיוט ניצנאווצ טימ ןאינוי רעכַאמ סייק-טוס
 סייקקטוס עדנעקיירטס יד טציטשעג סנאינוי עשידיא ענירעביא עלא
 ,רעכאמ

 רהָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא ךיז טָאה דיירט געב ןוא סייק-טוס רעד
 -אב עכלעוו ,סעמריפ ָאד טנייה ןענייז סע .טלעקיוװטנא קרַאטש רהעז
 -ימ ןיא ןעהעג ןעטפעשעג ערעייז ןוא ,רעטייברא רעטרעדנוח ןעניטפעש
 .ןענָאיל

 סעסייק-טוס גיטיונ טכאמענ ןעבָאה סעזיײר-ליבָאמַאטױא עטפָא יד

 טָאה סָאד ןוא ,ןעליבָאמָאטױא יד ןיא ןעכאז עגיטיונ יד ןעמענוצטימ ףיוא

 -ענוצ ןייז לָאז סאוו ,סייק-טוס טרָאס ןעלעיצעּפס א טכאמעג גיטיונ
 ,ליבָאמָאטױא ןא וצ טסאּפ

 ןעפלָאהעג קרַאטש ןעבָאה גנודיילק-ןעיורפ יד ןיא ןעננורעדנע יד ךיוא
 ןעטלעז יורפ ַא טנעלפ לָאמא .דיירט סייק-טוס םעד ןופ גנולקיווטנע רעד
 ןערהָאפעג יז זיא .סילעו ַא טימ רעדָא לעשטעס ַא טימ ןעצונַאב ךיז
 א ןעבָאה טזומעג יז טָאה ,"ןומ-ינָאה, א ףיוא רעדָא ןָאשייקאוו היוא

 "ענג קנָארט םעד עקאט טָאה ןעמ .סקנָארט עכילטע לָאמַא ןוא ,קנָארט
 רע ידכ ,רַאק טכַארפ א ןיא געט רָאּפ ַא טימ רעהירפ ןעקיש טזומ
 ננודיילק ס'יורפ רעד ןיא גנורעדנע רעד טימ .טייצ ןיא ןעמוקנָא לָאז
 טמענראפ ץַאלּפ רעייז ןוא ,סקנָארט יד וצ ףוס א טעמכ ןעמוקעג זיא
 | ,סייק-טוס רעד טציא

 ,קֶָראֹי ןינ ןיא זיא סגעב ןוא סעסייק-טוס ןופ רעטנעצ טּפױה רעד
 ןוא ןעקירבאפ עסיורג טימ סרעטנעצ עגיטכיוו ָאד ךיוא ןענייז סע רעבָא

 וו .ז .א ,רעטסואוו ,ָאנאקיש ,קראונ ,איפלעדאליפ יװ ,טדעטש ערעדנַא
 8-6 טגיטפעשַאב דיירט םעד ןיא ןענייז ,ןעמ טנעכער ,םורַא ןוא םורא
 | | .טרעדנוה 18 םורא קראי וינ ןיא ייז ןופ ,רעטייברא טנעזיוט

 -לעב ענערהאפרע עלא טעמכ ןענייז ךאפ םעד ןיא רעטייברא יד

 .ךאפ רעייז ןענרעלוצסיוא ךיז ןערהאי ןעמונעג טָאה סע עכלעוו ,תוכאלמ

 ןענייז סע .ןעדיא ןענייז דיירט םעד ןיא רעטייברא להָאצ עטסערג יד
 .רעדנעלגנע ןוא ןעשטייד להָאצ עניילק ַא ָאד ךיוא
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 --- רעּפעש עטריזינַאנרָא ןיא ;ןענייז רעטײברַא יד ןופ ןעגנוננידַאב יד

 עטונ יד .ךאוו א ןעדנוטש 48 -- רעּפעש ןאינוי-טינ יד ןיא ןוא העש 4

 יד .ךאוו א ראלָאד 80 זיב 48 ןופ טינשכרוד ןיא ןענידראפ תוכאלמ-לעב

 -פעשַאב ךיוא ןענייז רעטייברא עזיד .תוריכש ערענעלק ןענירק סרעפלעה

 .סגעב ענרעדעל יילרעלא ןוא סעסייק-ףירב יד ייב טניט

 -לָאמ טינ ןיא דיירט סייק-ףירב רעד ןוא ךַאפ-געב ,סייק-טוס רעד

 -יִש ןוא קראונ ,איפלעדאליפ ןיא .קראי וינ ןיא טריזינַאנרָא גנידנעטש

 -רֶא רעכַאמ סייק טוס עניטרָאד יד ןופ לייט רעניילק א ךיוא ןענייז ָאנאק

 .טריזינַאנ

 ןעסָאלשעגנָא ךיוא טצעי זיא ןאינוי רעכאמ סייק טוס רעקראי וינ יד

 ווִֶא ןאינוי סרעקריאוו רעדעל דעטיינוי , יד ,?לאנָאשענרעטניא , רעייז ןָא

 ווֶא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד טימ ןעדנובראפ זיא עכלעוו ,"אקירעמא

 .רָאבייל



 .רעכַאמ קנָארט יד ןופ ןאינוי יד

 .1010 ןופ קיורטס-לארענעג רעד -- .1909 רהאי ן'ראפ רעטייברא יד ןופ עגאל יוד

 .רעכאמ-קנָארט יד ןופ עגאל רעד ףיוא עדָאמ רעד ןופ גנוקריוו וד ---

 -ינַאנרֶא עניילק א ןיא רעטייברא (ןעטסַאק) קנָארט ןופ ןאינוי יד

 ראי וינ ןיא ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,ךאפ רעניילק ַא ןיא סע ,עיצאז

 -קנָארט יד ןופ עגַאל יד .רעטייברא טרעדנוה רֶאּפ א זיולב טגיטפעשַאב

 ןיא ,ןעראוועג טריזינַאנרַא ןיא ןאינוי יד ןעוו ,1909 רהאי ןיא רעכַאמ

 א נָאט ןעדעי ןעּפאלקפיוא ןעפראד ןענעלפ ייז .ענירעיורט א ןעוועג

 ייז .עננאל רהעז ןעטייברא ייז ןענעלפ ןעדנוטטש .סנעטסאק טימ נראב

 .ןמיס רעטכעלש א ןיוש ןיא ןיילַא סָאד ןוא ץוט ןופ ןעטייברא ןעגעלפ

 ןייז גידנעטש ןענעלפ רעטייברא יד ייב .ערעווש א ןעוועג זיא עצארּפ יד

 טניואווענוצ ןעוועג ןיוש ןענייז רעטייברא-קנָארט יד .ןעלָאװשעגנ טנעה יד

 .ןייק טינ ןעוו רעבָא ,ןעכאמ טינ ןעזעוו ןייק ןופרעד ןענעלפ ייז ,וצרעד

 ,טנעה ענעלָאװשעננָא עסיורגו עכלעזא ןהעזרעד טנעלפ רעכַאמ-קנָארט

 ,רעטייברא יד ןופ טנעה יד ףיוא גידנעקוק ,ןעפַאנ רע טנעלפ

 .עניילק רהעז ןעוועג ןענייז רעכאמ-קנָארט יד ןופ ןעטסנידראפ יד

 טָאה סקיירטסי-ּפאש ענינייא ןענואוועג טָאה ןאינוי עזיד יו םעדכָאנ

 ראפ ןעגנורעדָאפ עיינ םיטַאבעלַאב יד טלעטשעג 1910 ןופ רעמוז ןיא יז

 -ַאב יד .רעטייברא-קיטש ןופ ןעזיירּפ ערעסעב ןוא ןעדנוטש ערעצריק

 א ןעמוקענסיורא ןזיא סע ןוא ,רעטייברא יד טנאזטנא ןעבָאה םיטַאבעל

 .רעטייברא-קנָארט יד ייב קיירטס-לארענעג

 -ַאב יד .ןעכָאװ 1012 א ןעניוצעג ךיז טָאה קיירטס לארענעג רעד

 ךיז ןעבָאה ייז .ע'ט'נשקע'עננייא ,ןעשנעמ עטרַאה ןעוועג ןענייז םיטַאבעל

 -ָאה סרעקיירטס עמירָא יד ןוא ,סקנָארט טימ קאטס ןעסיורנ א טיירנעגנָא

 ,רימ .ווארב טפמעקעג ייז ןעבָאה ךָאד רעבָא .טיונ סיורג ןעטילענ ןעב

 לייו ,נָאט ןעצנַאג א ןעז ייז ןענעלפ ,ןעטפאשקרעוועגנ יד ןופ סיפִא ןיא

 ריט עטייווצ יד ,לָאה ןָאטנילק ןיא ןעווענ זיא ץַאלּפ-סננולמַאזרַאפ רעייז

 -טלענ ןעבָאה טפראדעג ןעבָאה סרעקיירטס יד ןעוו .סיפֶא רעזנוא ןופ
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 -ערק א -- ,"עלעטעצ , א ןעבענ ייז ןעטפַאשקרעװעג יד ןענעלפ ,עציטש
 ייז ןעבָאה עכלעוו ,סנאינוי יד וצ -- ,ןעפורעג סע ןעמ טָאה ,לעשנעד

 .ןעפלָאהענסיוא ייז ןוא ןעמונענפיוא ךילדניירפ

 א ךרוד ןעראוועג טלעטעסעג קיירטס רעד זיא ,1910 ,ילוי עדנע ןיא

 יד ףיוא גנורעכעה א ןענארקעג ןעבָאה רעטייברא יד .סימָארּפמָאק

 . ,ןאינוי רעד ןופ גנונעקרענא יד ןוא ןעדנוטש-סטייברא ערעצריק ,תוריכש

 -ַאבעלאב-קנָארט עלא טימ ןעראוועג טכאמעג ןיא טנעמלעטעס רעד

 ןופ עטימָאק א ןוא ןאינוי רעכאמ קנָארט רעד ןופ עטימָאק ַא ךרוד םיט

 ןופ ןענאטשאב ןזיא עכלעו ,ןעטפַאשקרעװעגנ עשידיא עטנינייארַאפ יד

 עזיד ןופ רעביירש םעד ןוא ,ןאינוי סרעקעב רעד ןופ ,ןייטשדלָאג .שזד

 .ןעלייצ

 -לאהעגנא קיירטס םענענואוועג םענעי טייז ןעבָאה רעכַאמ קנָארט יד

 טימ זא ,טריסַאּפ רעבָא טָאה סע .ןערהאי עלא יד רַאפ ןאינוי רעייז ןעט

 ןופ סיורא סקנָארט יד ןענייז ,רעדיילק ס'יורפ רעד ןיא גנורעדנע רעד

 ערהיא ןעקאפוצנייא יורפ א ראפ נונענ טציא זיא לעשטעס ַא .עדָאמ רעד

 .סקנָארט רענינייו ךס א טכאמענ סנעטצעל טרעוו םעד בילוצ .רעדיילק

 ,רעּפעש קנָארט ערענעלק יד ןיולב ןעבילבראפ קראי וינ ןיא ןענייז סע

 רעייז ןָא ןעטלַאה קראי וינ ןיא רעכאמ-קנָארט ענעבילבראפ יד רעבָא
 טרעדָאפעגנ רעטייברא קנָארט יד ןעבָאה יַאמ ןעטצעל טשרע ןוא ןאינוי

 טימ טקארטנָאק-ןאינוי ןופ גנואיינַאב יד םיטַאבעלַאב רעקראי וינ יד ןופ

 .תוריכש ערעייז ףיוא גנורעכעה ַא



 .רעכַאמ רעווקענ יד ןופ ןאינוי יד

 סע וווא יוװ -- .קירוצ רהאי 40 טימ ךאלדוומ רענאקירעמא גיסיורד ןופ ןאינוו א
 .1900 רהָאי ןוא רעכאמ-רעווקענ ןופ ןאונוו עשידוא עטשרע יד םעדנירגעג ךיז טָאה
 ןעבָאה סאוו ,ךאלדיימ ןוא ךאלגנוא עגנוי 900 יד ןופ קוורטס רעשירָאטפיה רעד ---
 ןוא 1909 ןיא סקיורטס-לארענעג וד -- .1906 רהָאו ןוא ,סווטקענ ווב מוובראעג
 ןופ ---.1018 רהאי ןיא םעטסוס-גניטקארטנָאק רעד ןופ גנופאשפָא וד --- .1911 ןיא
 קראו וינ ןוא ןאינוי רעכַאמ רעווקענ רעד ןופ דנַאטשוצ רעד --- .1929 זיב 9

 .םדעמש ערעדנַא ןיא ןוא

 ןופ ןאינוי ַא טריטסיזקע קראי וינ ןיא טָאה 1890 רהָאֹי ןיא ךָאנ
 א ןופ עיצאזינַאנרָא ןא ןעווענ זיא סָאד .רעכאמ (ןעטַאװַארק) ייטקענ
 רעווקענ רָאֹּפ א ןיא טייבראעג ןעבָאה עכלעוו ,ךאלדיימ עשינאקירעמַא 30
 -אב טָאה ןאינוי רעכאמ-ייטקענ עטשרע ענעי  .ייוודָארב ףיוא רעּפעש
 ןייק רעבָא טָאה יז .רָאביײל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןצ טגנאל
 .ךאפ ןופ רעטייברא יד ףיוא טַאהעג טינ סולפנייא

 ןינ יד ןופ סיִּפֶא ןיא ןעמוקעג ןזיא ,1900 רהאי ןופ טייצ רעמוז
 -רעווקענ ןופ עטימָאק א ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייאראפ רעקראי
 ,ךאלדיימ עגנוי ןוא ןעדיא ערעטלע ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,רעכַאמ
 .ןאינוי א ןיא ןעריזינַאגרָא ייז לָאז ןעמ זא ,ןעטעבעג ןוא

 רימ ןוא דיירט-ייטקענ םעד ןעשרָאפסיױא ןעמונעג ךיז ןעבָאה רימ
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנאקירבַאפ-ייטקענ עכייר יד זא ,ןענופעגסיוא ןעבָאה
 ןעניטפעשאב ,ייוודָארב הוא םסמורראש ןוא רעזייהרעו ערעייז
 יז ןעהיינפיוא רעבָא ,סייטקענ ןופ סרעדיינשוצ זױלב טרָאד
 יד ןיא ,זיוה ןיא ךיז ייב ןעטייברא עכלעוו ,ןעיורפ וצ סױרַא ייז ןעביג
 ןעהיינ ראפ טלהָאצעג ןאד טָאה ןעמ סאוו ,ןעזיירּפ יד .רעזייה טנעמענעט
 ןעסּפינש יד ןעהיינ טגעלפ ןעמ .עכילגעלק ןעוועג ןענייז ,סייטקענ יד
 רעד ןיא טעּפש זיב ןוא געט ענעצנאג ,טנַאה ן'טימ ןוא ןישַאמ-יינ א ףיוא
 .ןעבעל ןעמירָא ןא ףיוא ןענידרַאפ ןענעק וצ םוא טכַאנ

 עניילק ןוא ןעיורפ יד ךַאפ םעד ייב טייבראעג ןעבָאה סנעטסיימ
 ןעמ טָאה טייבראעג .סייטקענ יד ןעסערּפ זיולב ןענעלפ רענעמ יד .רעדניק
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 -ענסיוא ןעבָאה סרעשיניפ ןוא סרָאטיײרעּפא ןופ ןעטסנידראפ יד .ץוט ןופ

 ןופ ןענידראפ ןעגעלפ סרעסערּפ יד .,ךאוו יד ראָלָאד 4 זיב 8 ןופ טכַאמ

 טָאה סייטקענ טרָאס ןעניליב ןעסיוועג א ןופ .ךאוו יד ראלָאד 7 זיב 6

 א ןעטייבראסיוא ןענעק וצ םוא נָאט א ץוט טרעדנוה ןעכַאמ טזומעג ןעמ
 128 ןעסערּפסיױא ןעזומ טנעלפ רעסערּפ א .נָאט ַא בלַאה ַא טימ ראלָאד

 .תוריכש ענייז ןענידראפ וצ םוא נָאט ַא סייטקענ ץוט

 -ייא ערעייז טימ ןעביירט סרָאטײרעּפא יד ןעגעלפ ןענישַאמדיינ יד
 -עד ךָאנ טייברא רעד ייב ןעמ טָאה טפַארק עשירטקעלע ןופ .סיפ ענעג
 רעזייה-רעיר ןיא ןייז ןענעלפ רעּפעש בור סָאד .טסואוועג טינ טלָאפ

 ןעגעלפ ,ּפאש ןיא טייברא גינייוו ןייז טנעלפ סע ןעוו ןוא ,סרעלעק ןיא ןוא |
 -ראד סרָאטקארטנַאק ייב טייבראעג ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,תוכאלמ-לעב יד
 -נערב זיוה-רעוו ןופ ןעמ טעוװ רעמַאט ,ּפאש ןיא גָאט ןעצנַאנ א ןעציז ןעפ
 .ןעהיינפיוא ןעזומ סע טעװ ןעמ ןוא סייטקענ סלעדנָאב רֶאּפ א ןעג

 טנעקאב ךיז טָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןעוו |
 -מאזראפ-ןעסַאמ א ןעפורַאבנייא רימ ןעבָאה ,ךאפ םעד ןיא ענאל רעד טימ
 -ראווק ןעשידיא-שירַאגנוא םעד ןיא ,"יד, וינעוע 10 ןוא 8 ןיא גנול
 וצ .סרָאטקארטנַאק-ייטקענ ,ךס א ןענופעג ןאד ךיז ןעבָאה סע ואוו ,לַאט
 טימ ןעדיא עטלא ,רעטייברא 800 א ייב ןעמוקעג ןענייז גניטימ םענעי
 ןוא ךעלנניא ,רעדניק עגנוי ןוא רעטלע םענעדישרַאפ ןופ ןעיורפ ,דרעב
 ,ךעלדיימ רהעמ ,ךעלדיימ

 זיא רענדער יד ןעשיוצ .גלאפרע ןא ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ יד
 .ף ָא נ א י ד ו ב ע ר ע ס ,סייטקענ ןופ ןירָאטיײרעּפא ןַא ןעוועג ךיוא
 זיא סע .ןָאיני רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ןַאד ךיז ןעבָאה עדנעזעװנַא יד
 עכלעוו ,ןאינוי רעדיינשוצ רעווקענ יד וצ עטימָאק א ןעראוועג טלהעוורע
 יד ןעפלעה ןעלָאז ייז זא ,גנאל ןערהָאי ראפ טריטסיזקע ןַאד ןיוש טָאה
 .ןאינוי עקראטש א ןעדנירג וצ סרעכאמ ייטקענ

 רעבָא ,ןעננולמַאזרַאפ רַאֹּפ ַא ךָאנ ןעראוועג ןעטלאהענּפָא ןענייז סע
 "ראפ ןאינוי רעכַאמ-ייטקענ יד ואוו ,ןעניפענסיוא טנעקעג טינ ןעבָאה רימ
 -רעווקענ יד זא ,ןערהאפרע רימ ןעבָאה םורַא טייצ א ןיא .ךיז טלעמאז
 ַא טימ ,ץוש רהיא רעטנוא ןאינוי יד ןעמונעגוצ טָאה ןאינוי רעדיינשוצ
 -ראפ "עשיטסילאיצאס , יד טימ ןָאט וצ ןעבָאה טינ לָאז יז זא ,גנוגנידאב
 .ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייא

 ןעטייוצ םוצ זיא רעטעּפש רהֹאי 4 טימ ,1908 רהֶאי ןיא טשרע
 טָאה ןאינוי עזיד .ןאינוי רעכאמ רעווקענ א ןעראוועג טריזינַאנרָא לָאמ
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 ךיוא יו ,ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןָא ןעסָאלשעננָא ךיז

 ,רָאבייל ףיוא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןָא

 לארענעג רעטשרע רעד ןעכָארבענסױא טָאה ,1906 ,ילוי ןעט4 םעד
 ,ןאינוי רעכַאמ רעווקענ רעטייווצ רענעי ןופ קיירטס

 ןוא ךאלדיימ ,רעטייברא ייטקענ עגנוי 900 יד ןופ קיירטס רענעי

 א טכאמעג קראי וינ ןופ דייס טסיא רעד ףיוא טלָאמעד טָאה ,ךאלגניא

 ןעװעג ןענייז סרעקיירטס יד סאוו ,םעד בילוצ ךילכעז-טּפיוה םשור

 ןופ ?הֶאצ עטסערנ יד ןוא .טְלַא רחאי 15 זיב 18 ןופ רעדניק עגנוי

 ןעוועג ולימא ןיוש זיא טייצ רענעי וצ ,ךאלדיימ עננוי ןעוועג ןענייז ייז

 -בַאפ ןופ םיטַאבעלַאב ןא ,ץעזענ א טייטס קראי וינ ןיא טפארק ןיא

 רעטנוא רעדניק ןייק ןעניטפעשאב ןערָאט טינ ןעלָאז רעּפעש ןוא ןעקיר

 ענעי ןיא רעבָא ןענעלפ רעדניק ראפ ןעצעזענ-ץוש עלא יד .טלא רהאי 2

 טנעלפ טּפוהרעביא .ןערעװ טיהענּפא ננערטש יוזא טינ ךָאנ ןערהאי

 -נָאק ייב רעּפעש טעװפ יד ןיא ןערילָארטנָאק וצ רעווש רהעז ןייז סע

 .סרָאטקארט

 -עג ןיוש יו ,טייצ רענעי וצ ןיא דיירט-רעווקענ רעצנאג רעד

 זיא סע ,טנָאזענ רעסעב רעדא ,רעּפעש-טעווס ןופ זיולב ןענַאטשַאב ,טגָאז

 ,טייבראדזיוה ןעוועג

 -נָאק רעסיוועג א סאוו ,םעד ןופ קיירטס רעד ךיז טָאה ןעננאפעגנָא

 יז לייו ,לעדיימ-רעטייברא ןא ּפאש ןייז ןיא ןענַאלשענ טָאה רָאטקארט

 טינ לָאז יז ידכ ,טנעה ערהיא ןעשיװאוצּפָא ךוט-טנַאה ַא ןעטעבעג טָאה

 .טכאמענ םהיא רַאפ טָאה יז סאוו ,ןעסּפינש עסייוו יד ןערימשראפ

 .וצ סָאבעלַאב םעד טלהָאצענ ןַאד ?עדיימ עדעי טָאה רעכיטנַאה יד ראפ

 -ָאה ּפאש םענעי ןופ ךאלדיימ-רעטייברא ערעדנא יד .,ךָאװ א טנעס 5

 -לעװ ,רָאטקארטנָאק ןופ גנולדנאה עלַאטורב יד ןעקוקוצ טנעקעג טינ ןעב

 ענייא יו עלא ןעבָאה ייז ןוא רעטסעווש-ןאינוי רעייז טנידיילַאב טָאה רעכ

 -נוררא ןענייז ןוא טייברא יד ןעפרָאװענקעװא נָאט ןעלעה ןעטימ ןיא

 ,ּפאש ןופ סרעסערּפ יד ,ןעדיא ערעטלע רָאּפ יד וליפא .קיירטס ןיא רעט
 ןאינוי רעד ןיא קעווא ייז טימ ןעמאזוצ ךיוא ןענייז

 -ײאיסָאסַא סעסָאב , ַא טַאהענ ךיוא טלָאמעד ןעבָאה סרָאטקַארטנַאק

 -רעטייברא סָאד ןעגָאלשענ טָאה סאוו סָאבעלַאב רענעי רעכלעוו וצ ,"ןָאש

 -נורא ןענייז רעטייברא יד יו לענש יוזא .,טגנַאלַאב ךיוא טָאה ,?עדיימ

 יד ."ןָאשייאיסָאסא, רעד וצ ןעפָאלענקעװַא סָאבעלַאב רעד זיא ,רעטמ

 ןוא גניטיפ א ןעטלאהענּפָא ןעבָאה ןָאשייאיסָאסא רעד ןופ רעדילנטימ
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 -קענ 900 עלא ףיוא טוא-קאל א ןעכאמ וצ ןעסָאלשאב לענש ףיוא ןעבָאה

 ,רעדילנטימ-ןאינוי סיוא ןערעוו וצ ייז ןענניווצ וצ ידכ ,רעטייברַא-ייט

 דייס:טסיא רעד ןופ רעּפעש-ייטקענ עלא ןופ ןענירעטייברא יד ןעוו

 ןעזומ ייז זא ,סרָאטקארטנָאק יד ןופ "זאקוא , םעד טרעהעגסיוא ןעבָאה

 ןענייז ןוא רעּפעש יד ןעזָאלראפ ךיילג ייז ןעבָאה ,ןאינוי יד ןעזָאלראפ

 ,קיײרטסיײטַאּפמיפ א ןיא רעטנורא עלא

 -רעפעשזד ןיא טלעמַאזרַאפ ןַאד ךיז ןעבָאה רעדניק עדנעקיירטס יד

 ,קירב גרובסמאיליוו ןעבעל ,טירטס איבמולָאק ףיוא ,לָאה ןָאס

 יד ןופ ןעטאנעלעד ענינייא ךָאנ טימ ןעמאזוצ ,ךיא יוװ ,קנעדעג ךיא

 יו םעד ךָאנ .ננולמאזראפ א ערעייז טכוזאב ןעבָאה ,ןעטפאשקרעוועג
 ןיא ,טרעצנָאק א ןעמוקענרָאפ זיא ,טדערענּפָא ןעבָאה רענדער ערעזנוא
 "יטעיירַאװ, רעד ןופ ןעטפערק ענעדישרַאפ טנילײטַאב ךיז ןעבָאה'ס ןעכלעוו
 .בולק ?עקיזומ ןופ ןוא ןאינוי ןעראיטקַא

 ַא ,לעדיימ עגנוי ַא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ףױרַא זיא טרעצנָאק ן'כָאנ
 ןעועג טייצ ןייא יז זיא רעטעּפש) י נ א ד י ט י נ י מ ,ןירעקיירטס
 טימ עדער רהיא ןעגנאפעגנָא טָאה יז ןוא (ןירָאטַאטינַא עשיטסילאיצאס א
 :ןושלה הזב ,עמיטש רעשיטַאטארד רעדנעגנילק א

 ןערעדָאפ סעשזדייו ערעכעה ןייק טינ !רעדירב ןוא -,טסעווש,
 ראפ טינ ;רימ ןעגנַאלראפ ןעדנוטש-סטייברא עדעצריק ןייק טינ ;רימ
 יי .רימ ןעפמעק ןיילַא ךיז

 סָאב רעד .ןָא ךיז רימ ןעמענ ןירעטייבראטימ ַא ,עט'רבח א רַאפ,
 ,ןעראוועג טכָאקעגפױא יוזא ןיא טולב רעזנוא ןוא ,ןענַאלשעג יז טָאה
 ןוא ,יירשעג-טסעטָארּפ ַא טימ ןעזָאלרַאפ ּפאש םעד ךיילנ ןעבָאה רימ זא
 .קיירטס רעזנוא ןופ טרעדורעגפיוא טדָאטש יד זיא טציא

 אזא ןעבָאה ךיז ןיא ןענעק ,רעדניק עגנוי עכלעזא ,רימ זא דלַאביװ,
 ,רעדניק ,רימ זַא דלַאביױוװ ,טייסנינייא רעטײברַא ןופ ,תודחא ןופ להיפענ
 טקנוּפ ,זנוא ןופ ענייא טיג ןעמ סאוו ,שטאּפ םעד ןעלהיפ עלא ןענעק
 זא ,זיײװַאב א ךָאד ןיא ,ןעבענעג ןעמעֶלַא ןנוא סָאד טלָאװ ןעמ יװ

 -- ."גנַאלק רעטסוּפ ןייק םינ ןיא "טייקגינייא רעטײברַא טרָאװ רעד |
 :רעטרעו עדנעגלָאפ יד טימ עדער רהיא ןעסָאלשענ טָאה יז ןוא

 -נוא ןענעג ןעפמעק רימָאל !רעדירב ,גיטומ ! רעטסעווש ,גיטומ,
 טקירטס א .ןערילראפ וצ טינרָאג ןעבָאה רימ !סעסָאב עשינַאריט ערעז
 ",ןעטקעטָארּפ זנוא טעװ ןאינוי יד ! ןעבָאה רימ ןעזומ ּפאש ןאינוי

 -יילק יד ןופ ןעכארבענסיוא טָאה ארוה ַא טימ זָאלּפא רענידלאווג א
 עלא .דרעב יד טימ ןעדיא יד ןופ ןוא ערעטלע יד ןופ ,ךאלדיימ ענ
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 עסייוו יד ןיא ןָאטעגנָא ,ךאלדיימ עלא .קנעב יד ןופ ףיוא ןעהעטש

 טּפאלק ןאמרעשט רעד .ןעטונימ רֶאּפ ַא טרעיוד לעמוט רעד .,ךאלטסייוו

 .רעצעלּפ ערעייז ףיוא סיוא רעדיו ךיז ןעצעז עלא .רעמאה ן'טימ
 ןעלדנאהראפ וצ ןעננאפעגנָא ןעמ טָאה נניטימ-סאמ ןופ סולש םוצ

 .קיירטס ןופ ןעטכירַאב ןעבענעגּפָא טָאה ןעמ .סענזיב

 יַאנעלעד יד ןופ הטאר רעד טצעזענסיוא ךיז טָאה ןאמרעשט ןעבעל
 -יוא .קיירטס םענעי טרהיפענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ ןעט

 רעד ןעסעזענ ךיוא טרָאד ןענייז ןייטשדלָאנ עסָאנעג ןוא רימ רעס

 סקאמ ךיוא ,ןאמּפיל ,א ,ןעטפאשקרעווענ יד ןופ ראטערקעפס רענידסלאמאד

 סנעמעוו ,ןעטאנעלעד ענינייא ךָאנ ןוא רעסַאװשירפ .ב ,ןיקפיר ?ואס ,ןייּפ

 | .טינ ןיוש קנעדעג ךיא ןעמענ
 .קיירטס רעכאמ-רעווקענ םענעי ןופ ןערָאטסינימ יד ןעוועג ןענייז סָאד

 -יו טּפַאלק גניטימ ןופ ןאמרעשט רעד ,סעטימָאק טעקיּפ סױרַא טקיש ןעמ

 ,ןידאטערקעס יד ףיוא טהעטש סע .גנונדרָא וצ טפור ןוא רעמַאה ן'טימ רעד

 -נו ַא ר ב א ר ַא ס ןעמָאנ ן'טימ ,לעדיימ ענהעש ,עטנענילעטניא ןא

 -ידיא א ןיא ןירעבײרש-ןענַאמָאר ַא אראס ענעי זיא טציא) .ן יי ם ש

 | .(קראי וינ ןיא גנוטייצ רעש
 רעּפעש יד סאוו ,ןעגנורעדָאפ יד ןעזעלעגרָאפ טָאה ןיראטערקעס יד

 ַא טימ לעדיימ ןיילק א .ּפאש א סיוא טפור יז .טייבראעגסיוא ןעבָאה

 -צולּפ ךיז טּפַאכ ,עלעדיילק רעקניצרוק א ןיא ןָאטעננָא ,טכיזעג רעקניסַאלב

 :סיוא יז טיירש לעכ'לוק ןעקניניד רהיא ףיוא ןוא ףיוא גנול

 ַא סָאב רעזנוא ןופ ןעגנַאלראפ ,ּפאש רעזנוא ,טסייה סָאד ,רימ ,
 | ."זייר ןייק ניפיולרָאפ ,ּפַאש ןאינוי טקירטס

 עלא ןופ סידיילרעשט ּפאש יד ןעראווענ ןעפורעגרָאפ ןַאד ןענייז יוזא

 ּפאש רעדעי סאוו ,ןעטכירַאב ןעֿבעגעג ןעבָאה ייז ןוא סרָאטקארטנָאק

 .סָאב ןייז ןופ טרעדַָאפ

 -ענכרוד סואימ טואקאל רעייז טימ ןַאד ןענייז סרָאטקארטנָאק יד

 םעיינ א ןעביירשרעטנוא טזומענ ייז ןעבָאה םורא געט ייווצ ןיא .ןעלאפ

 םיטַאבעלַאב עטסיימ יד ןוא ,ןאינוי רעכאמ רעווקענ רעד טימ טנעמירנא

 .רעדניק עלא וצ תוריכש יד ףיוא גנורעכעה א ןעבענ טפראדעג ךָאנ ןעבָאה

 רעד וצ ןעמענקירוצ טזומעג סָאב רעד טָאה ןירעקיירטס ענעגָאלשעג יד

 יצ -- טינ קנעדעג ךיא ,ןעבענעג רע טָאה ףָארטש סלַא ןוא ,טייברא

 םעד וצ ןעבענענקעווא ןעמ טָאה טלעג-ףָארטש יד .ראלָאד 100 יצ 0

 .רעוונעד ןיא עניטכיזדניווש ראפ םויראטינַאס

 רעשזדענעמ רהיא סלא טלהעוורע ןאינוי יד טָאה 1906 רהֶאי ןיא
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 רעד ןופ ןעטפאשקרעוועג יד ייב רעטערטראפ א ,ןי ק פ יר ?'ו א ס

 סלא טלהעוורע ןאינוי יד טָאה םורא םייצ א ןיא .ןאינוי רעכאמ קואלק

 ,ןאינוי רעד ןופ דילגטימ א ,ץ ריווע נג ס י או? רעשזדענעמ רהיא
 ,רעטײברַא ּפאש א

 טלהעוורע ןאינוי רעכַאמ רעווקענ יד טָאה 1909 רהאי ןופ גנאפנָא ןיא

 -לעוו ,דיירט םייב רעדינש א ,ד ע י מ .א רעשזדענעמ רהיא סלא

 עשידיא ענינייא ןיא רעטלעטשעגנָא ןא ןעוװועג רעהירפ ןיוש זיא רעכ

 קיירטס ּפאש א ןעפורעגסיורַא ןאינוי עזיד טָאה טייצ רענעי וצ .סנאינוי

 -םעשַאב טָאה עכלעוו ,ינַאּפמָאק ןוא ןעווָאק .מ עמריפ רעווקענ רעד ייב

 ןאינוי ףיוא ,זיוהרעוו רהיא ןיא דייסניא רעטייברא טרעדנוה עכילטע טגיט
 קיירטס רענעי .סרָאטקַארטנָאק דייסטיוא ערהיא ייב ךיוא יו ,רעווקס
 ןופ ןעטימ ןיא ,טלָאמעד ןוא 1009 ,רעבָאטקָא זיב ןעניוצענ ךיז םָאה

 פַארענעג א טרהעלקרע ןאינוי רעכאמ רעווקענ יד טָאה ,קיירטס םענעי
 עסיווענ א ןעגעג ךיוא ןוא רעּפעש 'סרָאטקַארטנַאק עלא ןעגענ קיירטס
 רעטייברא טניטפעשַאב ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנַאקירבַאפ רעווקענ ןופ לָאצ
 סָאװ ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעוועג זיא סָאד .ןעקירבַאפ ענעגייא ערעייז ןיא
 -יד ןעטנַאקירבַאפ רעווקענ ןעגעג קיירטס א טרהעלקרע טָאה ןאינוי עזיד
 1,200 רעביא טניליײטַאב ךיז ןעבָאה קיירטס לארענעג םענעי ןיא .טקער
 -עג קיירטס רעד זיא טייצ ןעכָאװ ייווצ ןופ ףיולרַאפ ןיא ,רעטייברא
 עקרַאטש ַא ךיוא ןענואווענ ןאד ןעבָאה רעטייברא יד .ןעראוועג ןענואוו
 ,רעדילגטימ 1,200 א ןופ ןאינוי

 -סיורא רעדיוו ןאינוי רעכַאמ רעווקענ יד טָאה ,1911 ,רעבָאטקָא ןיא
 -ירבַאפ רעווקענ יד זא (1 : ןעגנורעדָאפ יד טימ קיירטס לארענעג ַא ןעפורעג
 -נָאק דייסטיוא ערעייז סאוו ,ךַאמּפָא םעד ןעריטנַארַאג ןעלָאז ןעטנַאק
 -נייא לָאז רעּפעש עלא ןיא זא (2 ;ןאינוי רעד טימ ןעסילש סרָאטקארט
 םענעי .,ןענישַאמ-יינ יד ןעביירט וצ טפַארק עשירטקעלע ןערעוו טרהיפעג
 .ןענואוועג ךיוא ןאינוי יד טָאה קיירטס

 -ָארט טָאהעג ןאינוי רעכַאמ רעווקענ יד טָאה קיירטס םענעי ךָאנ ךיילג
 ןיא ןעראוועג טגידלושַאב זיא רע .רעלימ .א ,רעשזדענעמ רהיא טימ לעב
 -ילנטימ ןאינוי עניטעט ןעריזירָארעט ןיא ןוא ןאינוי יד ןעניסעלבַאנרַאפ
 -ַאגרָא רעקראי וינ רעד .םהיא ןעגעג טריטסעטָארּפ ןעבָאה עכלעוו ,רעד
 טניטייזַאב ןאד טָאה רָאביײל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ רעזיינ
 זיא ןאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ סלא .ןאינוי רעווקענ רעד ןופ ן'רעלימ
 ןופ דילנטימ ַא ,ר ע מ ַא ר פ ז ? ר ַא ש ט ןעראוועג טלהעוורע ןאד
 טייצ עצרוק א ןזיולב טמא ןיא ןעבילבראפ זיא רע .ןאינוי םרעירָאפ רעד
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 ,יק ס רימ יזַא ק ס ק ַא מ ןעמונראפ ךָאנרעד טָאה ץַא;ּפ ןייז ןוא

 א .100 לאקאל ןאינוי סרעקעב יד ןופ רעשזדענעמ רענידרעהירפ רעד
 רעקרַאו רעד ןופ ,ן י י ט ש ק ע ו ו .ב ךיוא ןיא טייצ עסיוועג

 סרעכַאמ-רעווקענ רעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןעוװעג ,ןאינוי סרעקעב

 .ןאינוי

 ןיא יז .ןאינוי יד טכאוושענּפָא טָאה סרעשזדענעמ ןופ שינעטייב יד

 -נָאק וצ שינרענע ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ךיז וצ ןעמוקעג רעדיוו רעבָא

 -נוננידַאב-ןאינוי יד זא ןעסאפפיוא ןוא רעּפעש נניטקַארטנָאס יד ןערילארט

 רעד זיא טייצ רענעי וצ .ןערעוו טיהענּפָא ךילטקניּפ ןעטרָאד ןעלָאז ןענ

 .ןאינוי רעכַאמ קואלק רעד ןופ ,ץ ט עמ ? ו א ס ןעוװעג רעשזדענעמ

 ס י או ? ןאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ סלא ןעראוועג טלהעוורע זיא ךילדנע

 םעד ןעטלַאהענ טָאה רעכלעוו ,ךַאפ ןופ רעטייברא ןא ,ר ע נ ר ע ב .ד

 -ראטערקעס ןופ טמַא םעד .טייצ רהָאי ףלעווצ ראפ ןאינוי רעד ןיא טמא

 ד נו מ ד ע טייצ עצנַאנ יד טערטרַאפ ןאינוי רעד ןיא רערושזערט

 .ךַאפ ןעבלעז ןופ רעטייברא ןַא ,ןַא מ ס עט ַאג

 טַאהעג ןאינוי יד טָאה ץנעטסיזקע רהיא ןופ ןערהאי עליפ יד ךרוד
 68 .סקיירטס ?ארענענ עכילטע ןוא סקיירטסיּפאש ןעסאמ ןערהיפ וצ
 -ניק עננוי ןוא ןעיורפ ןעווענ ןענייז דיירט ןופ רעטײברַא יד ןופ טנעצָארּפ

 ךס א ?ייו ,ןעטיבענ לָאמ עלַא ךיז ןעבָאה רעטײברַא ןעיורפ יד .רעד

 -ראפ ןעבָאה ךאלדיימ רעטייברא עננוי ,עיינ ןוא טארייהעג ןעבָאה ייז ןופ

 | ,רעצעלּפ ערעייז ןעמונ

 ,ןאינוי רעד ןיא ניטעט ןעווענ ןענייז סאוו ,ךאלדיימ רעטייברא יד ןופ

 ךיוא ;קומס ןעלעה ןוא עיליס ,יסלע :רעטסעװש יירד יד ךיא קנעדענ !

 -ענ רעדילנטימ ןאינוי עניטעט רענעמ יד ןופ .רעשעלפ יליל ,ןאמדירפ ינימ

 ןוא ,זירעפ ינעב ,ןייפרעטעלב סירָאמ ,סקופ ירעה ,קומס ןעד ךיא קנעד

 .ןייטשניבור .ר

 רוטּפ ןעסָאלשאב ןאינוי רעכַאס רעווקענ יד טָאה 1915 רהאי ןיא

 ןיא םעטסיס-גניטקַארטנָאק רעד ןופ לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ןערעוו וצ

 ןעטנאקירבאפ-רעווקענ עלא ןעסיוו טזָאלענ טָאה יז ןוא דיירט רעווקענ

 רהעמ ןוא רעּפעשידיײיסניא ןערהיפנייא ןעפראד ןעלעוו ייז זא ,קראי וינ ןופ

 .סרָאטקארטנָאק וצ טייברא ןייק ןעבענסיורא טינ

 טרהעלקרע םעד בילוצ ןאינוי יד טָאה ,1918 רהאי ןופ ,רעבָאטקָא ןיא

 -קריוו ןוא רעטסכיירגלָאפע רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,קיירטס ?ארענעג א

 עלא  .ךַאפ-רעווקענ ןופ עטכישעג רעד ןיא ףמאק רעטייברא רעטסמאז

 ,279 ןופ זיולב עמהאנסיוא רעד טימ ,קראי וינ ןופ ןעטנאקירבַאפ רעווקענ



 480 אקירעמַא ןיא סנָאונוו עשידוא

 -רעװו ערעייז ןיא רעּפעש רעווקענ ענינייווניא טיובענפיוא ןאד ןעבָאה
 טייוו יוזא ,ןעכילנעגסיוא טָאה ןאינוי רעד ןופ עטימָאק זיירּפ א .רעזייה

 ןענייז תוריכש יד .טיײיברַא ףיוא ןעזיירּפ יד ,ךילנעמ ןעוועג סָאד יו

 ןופ ןיא ןאינוי יד ןוא טנעצארּפ 28-20 ףיוא ןעראווענ טרעכעהעג ןאד

 .ןעראוועג טנעקרענא םָאקלָאפ ןָא ןאד
 רעכאמ רעווקענ יד טָאה ,1927 רהאי םעד זיב 1918 רהאי םעד ןופ

 עיינ ןעטנאקירבאפ רעווקענ יד םימ ןעסָאלשענּפָא רהאי ייווצ עדעי ןאינוי
 -נָאק .םעיינ ןעדעי ייב .סקיירטס ןהא רָאנ ,ןעטקַארטנָאק
 יד .ןעננורעסעבראפ עיינ עסיוועג ןעמוקאב רעטייברא יד ןעבָאה טקארט

 ךיוא ,ךָאו א העש 44 זיב ןעראווענ טצריקרַאפ ןענייז ןעדנוטש-סטייברא
 .תוריכש עטוג ניסעמסינטלעהראפ ןענַארקעג רעכַאמ רעווקענ יד ןעבָאה

 -נע עסיורג א ןעמוקענרָאפ ךאפ רעווקענ ןיא זיא 1927 רהאי ןיא

 | .גנורעד
 ןעשיוצ טנעמירגא רעד ןעננאנענסיוא זיא ,192/ רהאי ןופ ,ילוי ןיא

 םעיינ םוצ טָאה ןאינוי יד .םיטַאבעלַאב יד ןוא ןאינוי רעכַאמ רעווקענ רעד

 ננורעדָאפ עטסניטכיו יד .ןעננורעדָאפ עיינ טלעטשעגסיורא טנעמירנַא
 ןיא טעידָאלּפעגנָא ךיז טָאה סאוו ,טיײברַא-זיוה ןעפאשוצּפָא ןעוועג זיא

 "עו טכאמענ ןעלָאז ןעטַאװַארק עטכאמענ-דנַאה זא ןוא ,עירטסודניא רעד
 | ,רעטייברא-ןאינוי טימ רעּפעש יד ןיא ןער

 -נאקידבַאפ עלא טעמכ ןעבָאה ,ןעצנערעפנַאק ןוא ןעצנערעפנָאק ךָאנ
 עזיד ןעבעגענכַאנ ,ןָאשייאיסָאסא יד ייס ןוא עלעודיווידניא יד ייס ,ןעט !

 ןעבָאה ייז ןוא ,גנוריציפידָאמ עסיוועג ַא טימ ןאינוי רעד ןופ גנורעדַאפ
 עכלעוו ,ןעטנאקירבאפ ףניפ זיולב .טנעמירגַא םעיינ םעד ןעבירשעגרעטנוא

 ןעבירשענרעטנוא טינ ןעבָאה ,ןעבענכַאנ טלָאװעג טינ טקנוּפ םעד ןעבָאה |
 ןעבָאה ,קראי וינ ןופ רעּפעש ערעייז טימ קעװַא ןענייז ןוא טנעמירגא םעד
 ייווצ ,ןעווייה וינ ןיא ייווצ : קראי וינ רעסיוא רעּפעש-ןאינוי טינ טנעפעעג
 טָאה סעמריפ ףניפ עזיד טימ .סלָאפ סנעלג ןיא רענייא ןוא יסּפיקַאּפ ןיא
 רהֲאֹי א טרעיודעג טָאה סאוו ,ףמאק א טרחהיפעג ןאינוי רעכאמ רעווקענ יד
 | | .בלַאה ַא ןוא

 -לעה ןוא עטסנידריוװקרעמ יד ןופ רענייא ןעװעג זיא ףמאק רענעי
 ןיא ןאינוי רעד .טרהיפעגנָא ןיא סע ןעװו טָאה ןאינוי א סאוו ,עטסשיד
 ןעטנאקירבאפ רעווקענ יד ןענעג טינ ףמאק םעד ןערהיפ וצ ןעמוקעגסיוא
 סרעבמיישט יד טימ םיטַאבעלַאב יד ןופ גנוגינייארַאפ א ןענעג רָאנ ,ןײלַא
 ןעגנוטייצ עטמיוקרַאפ יד ןוא ,סטרואק יד ןוא ויציִלֶאֹּפ רעד ,סרעמָאק ווא
 ןאינוי סרעכַאמ רעווקענ יד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ .טדעטש ענעי ןופ
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 ענעי ןיא גנונעװַאב רעטייברא עצנַאנ יד ןוא סנאינוי עלא טרעדורענפיוא

 .ףמאק רהיא ןיא ןעפלָאהענ ךָאנרעד רהיא ןעבָאה סאוו ,טדעטש

 עכילטפַאשלעזענ וצ טעדנעװעגנ ךיז טָאה ןאינוי רעכַאמ רעווקענ יד

 -כערּפ ַא ,רענהעש א ןעמוקענ זיא סע ןוא ,טדָאטש ןיא סעיצוטיטסניא

 .ןעווייה וינ ןופ ,טעטיזרעווינוא ליעי ןופ ןעטנעדוטס יד ןופ ףורּפֶא רעניט

 -סענ-בעקס ענערהָאפעגנָא רַאּפ יד "ןעטעקיּפ , סױרַא ןענייז ןעטנערוטס

 ן'פיוא ןעריטסערַא טזָאלעג ךיז ןעבָאה ייז .עירָאטירעט רעייז ףיוא ןעט

 רעשיטנעדוטס רעייז ןיא פמַאק םעד ןעגעוו ןעבירשעג ןעבָאה ,"ןייל-טעקיּפ ,

 ןיא ףמאק רעד .סבולק ענעדישראפ ןיא סעדער ןעטלאהענ ןעבָאה ,גנוטייצ

 ,טדָאטש ןיא ושיא ענעפָא ןא ןעראוועג

 לעיציּפָא ןאינוי רעכַאמ-רעוװקענ יד טָאה ,1929 רהאי ןופ גנַאפנָא ןיא

 .ןעבעגענפיוא קיירטס םעד

 .רעדילנטימ 2,000 גָאט ןעיטנייה ייב טלהעצ ןאינוי רעכַאמ רעווקענ יד

 ענירעביא עלא .,(ךאלדיימ רענאקירעמַא) ןעטסירק ןענייז ייז ןופ טרעדנוה
 1200 ןוא רענעמ 700 ןענייז ייז ןופ ןוא ,ןעדיא ןענייז רעדילגטימ 0

 ןעטצעל ןיא טָאה ןאינוי רעכאמ-רעוקענ יד .ךאלדיימ עגנוי ןוא ןעיורפ

 -ײרעּפא-ייטקענ יד סאוו תוריכש יד .רעּפעש עיינ 80 טריזינַאנרָא רהָאי

 ןופ רעטייברא יד .ךאוו א ראלָאד 08 זיב 00 ןופ ןענייז ןענידראפ סרָאט

 .ךָאו א 920 זיב 945 ןופ טינשכרוד ןיא ןענידראפ ןעגנוליײטּפָא ערעדנַא יד

 ,ךַאפ ןופ רעטייברא ןא טציא זיא ןאינוי רעזיד ןופ רעשזדענעמ רעד

 ןָאנװ רעד ןופ דילנטיס א זיא רעכלעװ ,ס קופ סיאו5

 .1908 רהאי םעד טייז

 עכילטע ןיוש טריטסיזקע ןאינוי (סרעדיינשוצ) סרעטַאק רעווקענ יד

 יד ןופ תוריכש יד .רעדילגטימ 280 א ייב טלהעצ יז .רהאי גיסיירד ןוא
 יד .ךָאװ ןופ ןעטייברא ייז .רעכעה ןוא ךָאוו ַא 968 ןופ ןענייז רעדיינשוצ

 ןוא ןאינוי רעטייברא רעוקענ יד .ןעדיא ןענייז סרעטַאק ?הָאצ עטסערג

 44 ןעטייברא ,רעדילגטימ ערעייז טסייח סָאד ,ןאינוי סרעטַאק רעווקענ יד

 ןאקירעמא רעד טימ ןעדנובראפ ןענייז סנאינוי עדייב יד .ךאוו א ןעדנוטש

 וצ ךױא טגנַאלַאב ןאינוי רעכאמ רעווקענ יד  .רָאביײל ווֶא ןָאשיירעדעפ

 .ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד

 טלהעצ עכלעוו ,ןאינוי רעכַאמ רעווקענ ַא ָאד זיא ,.סַאמ ,ןָאטסָאב ןיא

 רעכאמ רעווקענ א ןַארַאפ ךיוא זיא איפלעדאליפ ןיא ןוא ,רעדילגטיפמ 0

 -לַאב ,ָאנאקיש יו ,טדעטש עגירעביא יד ןיא .רעדילגטימ 40 ַא ןופ ןאינוי

 רעטײברַא יד ןענייז ,רעווקענ טײברַא ןעמ ואוו ,סיאול טניעס ןוא רָאמיט

 .טריזינַאנרָא טינ



 .סרעבראפ ןוא סרענילק יד ןופ ןאינוי יד

 -- .ןאונוי "הרות-תחמש , עגילָאמַא יד --- .סרעייד ןוא סרענילק עשידיא עטשרע יד

 .ןאונוי רעגיטציא רעד ןופ עטכישעג יד

 5940 טימ ןעבָאה רימ עכלעוו ,סנאינוי עשידיא ענילָאמַא יד ןעשיווצ
 א טאהענ ךיוא ריס ןעבָאה ,טריזינַאנרָא קראי וינ ןיא ָאד קירוצ רהֶאי

 ןעוװעג עלא טעמכ ןענייז רעדילנטימ ערעייז סאוו ,ענױזַא להָאצ עסיוועג

 -רענעמ יד ןופ סלאקָאל רעסערּפ יד : ןעוועג ןענייז סָאד .,ןעדיא ערעטלע

 יד ,סרעביילק-עטַאמש יד ,סרעשטוב יד ,סנאינוי רעכאמ קואלק ןוא רעדיינש

 ,סרענילק ןופ ,ןאינוי אזא ענייא .ַא .א ,רעדיילק עטלַא ןופ סעקינטוטַאל

 רעד ףיוא סעקרָאטס-רעלעק ןיא ןעטייברא ןערהָאי ענעי ןיא ןעגעלפ עכלעוו
 ננינילק ענעי ןיא .,1894 רהאי ןיא טריזינַאנרַא רימ ןעבָאה ,דייס טסיא

 ,ןעגינייר ,ןעשַאו ,םייה רעד ןופ רעדיינש ,ןעדיא ערעטלע ןענעלפ סרעלעק
 וצרעד זיא ירענישַאמ ןייק .רעדיילק עניצומש ,עטלא ןעסערּפ ןוא ןעברַאפ
 טימ רעמע ןא ןופ דנב םעד ןענילק רעטייברא רעד טגעלפ ,ןעוועגנ טינ ךָאנ
 ַא טימ ןעזיוה רַאֹּפ א רעדא קָאד ַא ןַאד ןעמ טגעלפ ןעברַאפ .ןיזנעב
  ןיזנעב רעד .רעטסנעפ א רעדא ,ריט ַא טברַאפ רעטנייּפ א יו ,טשרַאב
 -לעזא ואוו ,רעזייה-טנעמענעט יד ןיא סרעייפ ןעכאזרוארַאפ טפָא טנעלפ
 .ןענופעג ךיז ןעבָאה סרעלעק-גנינילק עכ

 .ןעשנעמ ערעגניא רַאּפ ַא ךיוא ןעוועג ןענייז סרענילק ענעי ןעשיווצ
  וצ טגנַאלַאב טָאה רעכלעו ,7 ע ג י ס .מ ןעװעג ןיא ייז ןופ רענייא
 טעדנירגעג טָאה לעגיס רעד טָא .ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד
 .ןאינוי סרענילק עטשרע יד

 ,טקאפ א זיא סע רעבָא ,ױזַא ןעוועג זיא סָאד םורַאװ םינ סייוו ךיא
 -הערפ ןעוועג גידנעטש זיא ןאינוי סרענילק רעד ןופ ןעגניטימ יד ייב זא
 ,ןעבָאה ביל ןעגעלפ ,סרענילק יד ,ןעדיא עטלַא ענעי .גידעבעל ןוא ךיל
 -קרעװעג יד ןופ ןעטאנעלעד ןייז ןעלָאז ןעגנלמַאזרַאפ ערעייז ייב זא
 -טאזראפ ערעייז ייב לָאמטּפָא ןענעלפ דיירפ סיורג ןופ לייוו ,ןעטּפַאש
 -ידיא עטנינייאראפ יד ןופ טסעג יד ,רימ ןוא ,ןעגעלשעג ןעמוקרָאּפ ןעגנול
 ןעמ .םולש ןעכאמ ןעפראד ייז ןעשיווצ ןעגעלפ ,ןעטפַאשקרעװעג עש
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 רעייז לייוו ,ןעבָאה לעביאראפ קרַאטש טנעקעג טינ ןעדיא ענעי ףיוא טָאה

 רעייז ראפ עכילדעש א ןוא עגיצומש א ,ערעווש א ןעוועג זיא טייברא

 ןענופעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סרעלעק יד ןיא ןהעטש ןענעלפ ייז .,דנוזעג

 א ןהעטש טגעלפ ןעטרָאד .גנולעטשסיוא ןא ףיוא יוװ ,ןעסיורד ןיא בלאה

 ייז ןופ עליפ ,טייל עטלַא יד ןהעטש ןענעלפ םהיא םורַא ןוא שיט רעסיורג

 -ירפַא ,םידנב עניצומש יד ןעסערּפ ןוא ןעשאוו ןענעלפ ןוא ,סעקלומראי ןיא

 ןייז ןעגעלפ ייז ייב ןעדנוטש-סטייברא יד .ןיזנעב טימ ייז גידנסיגַאב רעה

 | ,תעל-תעמ ןיא העש 52
 -קרעוועג יד ןופ ראטערקעס סלא ,ךיא ןיב לָאמנייא יו ,קנעדעג ךיא

 רעד ןופ גניטימ א וצ קעווא ןעטאנעלעד יירד ךָאנ טימ ןעמאזוצ ,ןעטפאש

 ן'פיוא ,טירטס ירנעה 49 ןיא טלעמאזראפ ךיז טָאה עכלעוו ,ןאינוי סרענילק

 ,רָאלפ ּפאט

 ןעוו ,ןעראוועג טשאררעביא רימ ןענייז ,גניטימ םוצ גידנעמוקנייראי
 -קנעב ףיוא ןעציז ןעלאז רעדילנטימ עלא טָאטשנָא זא ,ןהעזרעד ןעבָאה רימ

 ןעסעזעג ןעדיא עלַא ןענייז ,ןאמרעשט םוצ םינּפ ן'טימ קנעב ןוא ךאל

 ןָאלג ַא ןעטלַאהעג טָאה דיא רעדעי .ןעשיט עננַאל םורא קנעב ףיוא

 גנירעה ךאלקיטש ענעטינשעג ןענעלעג ןענייז רעלעט ףיוא .טנאה ןיא ריב

 .טיורב עצראווש רעקיטש -- שיט ן'םיוא ןוא
 .סעקלומראי ןיא עֶלַא ןעסעזעג ןענייז ,טייל-ןאינוי יד ,ןעדיא עטלא יד

 יד .ןעלטיה ןענארטעג ןעבָאה ןעשנעמ ערעגניא יד ןופ רָאֹּפ א זיולב

 עכלעוו ,קער עגנַאל עכלעזא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסרחעמ
 -יס יד טימ סעקלויל יד ןופ .סעטָאּפאק עשימייה יו טקוקעגסיוא ןעבָאה

 .רעטסניפ בלַאה ןעוועג לָאה ןיא זיא ,טרעכיורעג ןעבָאה ייז סאוו ,ךעלטערַאג

 םעלַא םעד ןופ --- רעזעלנ-ריב יד ןופ ןענעגזַארב סָאד ,םראיל רעד טנייה

 .ןערעוו טביױטרַאפ טנעקעג ןעמ טָאה

 עלא ןעבָאה ייז ,סרעטיעוו יד ןעוועג ןענייז ןעדיא ערעטלע רַאּפ ַא

 ."םייחל, טכאמעג טָאה םלוע רעד ןוא ריב טימ רעזעלנ עלופ טגנאלרעד לָאמ

 ןיא עמרָאפטַאלּפ א ףיױא ןענַאטשעג ןזיא גניטימ ןופ ןאמרעשט רעד

 ,גניטימ םעד טרהיפעג טָאה ןוא לָאה ןעטימ

 ןיהואוו טסואווענ םינ ןעבָאה ,ןעטּפַאשקרעוװעג יד ןופ טסענ יד ,רימ

 יו רהעמ ןעװעג ןענייז "עקנירעשטעוו, רעכילהערפ רעד ייב .,ןהעגוצוצ

 | .ןעדיא טרעדנוה א

 ,עטימָאק רעזנוא טקרעמַאב טָאה גניטימ םעד ןופ ןאמרעשט רעד ןעוו

 .ןיירא ןייטש ןיא רעמַאה ן'טימ ּפעלק עקרַאטש יירד ןעבענעג רע טָאה

 .טלעטשענפיוא ךיז ןעבָאה טנאה ןיא ריב רעזעלג יד טימ ןעדיא עֶלַא
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 יד טימ ֹוצ ןעגנילק ןעדיא יד .סוחי רעזנוא סיוא טפור ןאמרעשט רעד

 | | ,רעזעלג-ריב
 .שיט א ייב ךיז ןעצעז וצ ןייא יירד עלא זנוא ןעמ טעדַאל ךיילג

 .ננירעה יד ןעכוזראפ ֹוצ זנוא טעב ןעמ ןוא ריב טימ דבכמ זנוא זיא ןעמ

 רעננַאל ַא טימ דיא א ריס וצ טנַאז ,"םניחב ןייז טינ הלילח טעוו סע,

 ןעפראד ָאד טעו רהיא, .ןעניוא יד ףיױא ןעלוקַאפש טימ ןוא דרָאב

 :י ."ךיילנ ןעשטיּפס

 ,טייל ןאינוי יד ,ןעדיא עלא ,רעסערגנ ץלא ןעראווענ זיא לעמוט רעד

 "הרות-תחמש ַא טימ ןעגנוזעגוצ ןעבָאה ןוא ךילהערפ ןעוועג ןַיוש ןענייז

 .ןעשיט יד וצ ריב רעזעלנ עשירפ וצ לָאמ עלא טגנעהב דיא א .ןונינ ןעניד
 -ַאב א ףיוא ןענַאטשעג זיא סאוו ,לעסעפ רעלופ ַא ןופ רע טּפַאצ ריב יד

 ,זייא טימ סרעמע רָאּפ א ןענַאטשענ ןענייז ייברעד ןוא ,שיט ןערעדנוז

 ַא בינ ךיא .טלַאק ןייז לָאז ריב יד ידכ ,ןעגעלעג ןענייז רעזעלנ יד ואוו
 : רעזעלנ-ןעניוא ןענַארטעג טָאה סָאװ ,ןעדיא ןעוואקישט םעד ייב גערפ

 ? טנייה החמש יד זיא סָאוו ---

 -נוא ייב ? טנייה זיולב -- ,רימ רע טרעפטנע --- ,סָאװ ךיסייוו ---

 טיג רעבמעמ רעדעי .החמש אזא רָאפ לָאמ סעדעי טמוק ןענניטימ ערעז

 ;"הרות-תחמש, טכַאמ ןעמ ןוא ,ןיירַא טמוק רע ןעוו "סמייד, רָאּפ א

 סע טהענ יוזא ןוא .,ןעגניטימ יד וצ ןעמוק טינ ןעדיא יד ןעליוו ,טינ זא

 ןופ -- .דיא רעטלא רעד רעטייוו טלהעצרעד -- ,ןאינוי רעזנוא ייב וצ

 א ייז ןעשיווצ טרעװ לָאמא ןוא ,לָאמַא ךיז ייז ןעשוקוצ דיירפ סיורג

 ,ןייא ייז טליטש רעּפיק-לָאה רעד זיב ,ננאל טרעיודעג סע .געלשעג

 -רעשט רעד ןוא ,ןעננילק רעזעלג יד ,סיורנ זיא לָאה ןיא לעמוט רעד

 -לאה רימ .,ןעטאנעלעד ערעזנוא ןערעדנא םעד ךָאנ םענייא סיוא טפור ןאמ
 יד ןעבעל לָאז סע, :רעטרעװ יד טימ ןענידנערַאפ ןוא סעדער עלא ןעט
 .ָאווארב ןעּפַאלק ןוא רעזעלנ יד טימ וצ ןעגנילק ןעדיא יד 71 ןאינוי

 ןוא ןעשיט יד ןופ טקורענסױרַא לייוורעד ךיז ןעבָאה ןעדיא רַאּפ א
 ןוא עשידיא יד ןופ טקַאט ן'רעטנוא ,לעצנעט א ןהעג ןעמונעג ןעבָאה
 .ןעגנוזעגוצ ןעבָאה ןעדיא ענינייא סאוו ,םינוננ עשידיסח

 ןעבָאה ךילניישראוו .ןעמוקענרָאפ טינ לָאמ םעד ןזיא געלשעג ןייק
 | .ונוא ראפ טמעשעגנ לָאמ םעד ןעדיא יד ךיז

 -ענענּפָא עטימָאק רעזנוא טָאה ןעטפאשקרעוועג יד ןופ גניטימ םייב
 ןעבָאה רימ ןוא ןאינוי סרענילק יד ייב ךוזַאב םעד ןופ טכירַאב ַא ןעב
 ,"ןאינוי חרות-תחמש , יד ןעבענענ ןעמָאנ א ןאינוי רעזיד

 טרעסעבראפ ליפ ןיוש ןערהאי ענעי ןיא טָאה ןאינוי סרענילק יד
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 סאווטע ןעגארקענ ןעבָאה רעטייברא יד .,רעדילנטימ ערהיא ןופ עגַאל יד

 טנעלפ ןאינוי יד ןעוו ,רהאי ןעדעי ןוא .ןעדנוטש-סטייברא ערעצריק

 ךיוא רעטייברא יד ןענעלפ ,םיטַָאבעלַאב יד טימ טנעמירנַא םעד ןעיײנַאב

 7 .תוריכש ערעייז ףיוא ננורעכעה א ןעגירק

 יד דנַאלשטייד ןופ ןעראוועג טכארבעג רעהַא ןענייז 1900 רהָאי ןיא

 רעד ןעסקאוואוצ סע ךיז טָאה ןאד ןוא ןענישַאמישַאוו ןיזנעב עטשרע

 ןאד ןענייז סע .רענייטש ןעסיורג א ףיוא דיירט גניאייד ןוא גנינילק

 ןעבָאה סירָאטקעפ עיינ יד ןוא סירָאטקעפ עסַאמ א ןעראוועג טנעפערע

  ..ןענישַאמ-שאוו ןיזנעב עיינ םרהיפעגננייא

 ןוא גנינילק ?ײסלָאה ניצפופ א ןַארַאפ ןענייז קראי וינ רעטיירג ןיא

 -לָאה יד .רעדיילק עטלא ןענילק ןוא ןעברַאפ עכלעוו ,סירָאטקעּפ גניאייד

 סליבָאמָאטיױא ןוא ןעגעוו טימ סרעוויירד סיױרַא ןעקיש ןעטנאקירבאפ לייס

 ייב ןעמענ וצ קראי וינ ןופ סרָאטס רעדיינש דנעזיוט גיצנאווצ יד וצ

 ןוא גניניפלק 80 יד ןופ .ןעברַאפ ןוא ןענילק םוצ רעדיילק עטלא יד ייז

 -פעשַאב עכלעוו ,עסיורג רָאנ סקעז-ףניפ א ןַארַאפ ןענייז סירָאטקעּפ גניאייד

 -ָאטקעפ ענירעביא יד .ערעדעי רעטייברא טרעדנוה ענינייא וצ ןעניט

 רָאנ יד .רעטייברא ניצפופ ןוא גיצרעפ ,גיסיירד וצ ןעניטפעשַאב סיר

 -ענ ייז ואוו ,סרָאטס-שטנערב ענענייא לארעביא ןעבָאה ןעקירבאפ עפיורג

 .סרעמָאטסָאק ענלעצנייא ןופ טייברא ןָא ןעמ

 -ענ סנעטסיימ ,ןעדיא עלא טעמכ ןענייז םיטַאבעלַאב ?ײסלָאה יד
 רעדיינש ןוא גנינילק ןיא טייברא ןעמענ ןעגעלפ סאוו ,סרעוויירד ענעזעוו

 .סעקרָאטס

 ןופ טייבראעג סרעייד ןוא סרענילק עזיד ןעֶבָאה קירוצ ןערהאי טימ
 עכילנייוועג יד ןעוועג ןענייז סָאד .טכאנייב רעגייז א 9 זיב הירפ רעד ןיא 6
 .ריב טנייּפ ַא טימ טלהָאצַאב סָאב רעד טָאה םייטרעווַא ראפ .ןעדנוטש
 -ענ ןענייז רעטאּפס א ןוא רעברַאפ ַא ןופ ןעטסנידראפ עכילטינשכרוד יד
 רעבָא ןיא סע .טייברא טאהעג טָאה רע ןעוו ,ךָאו א ראלָאד 20 ןעוו
 .קעלס רהאי ןיא ןעטַאנָאמ 874 א ןַארַאפ

 א ראלָאד 12 זיב 10 ןעװעג ןענייז תוריכש ס'רענילק-ןיזנעב םעד
 סרעשַאװ יד ןוא ךאוו א ראלָאד 18 זיב 12 ןופ --- סרעסערּפ יד .ךָאװ |

 / .ךאוו א ראלָאד 14 זיב 12 ןופ ןעגָארקעג ןעבָאה

 -ענסיוא ןערהאי המחלמ יד ןיא טָאה ןאינוי סרעייד ןוא סרענילק יד



 499 | אקירעמַא ןוא סנָאונוי עשידוא

 א ןעדנוטש 44 :ןענָאיצידנַאק-סטייברא עטונ רעטייברא יד ראפ טפמעק
 תוריכש יד .,ןעגנוננידַאב-סטייברא ערעסעב ,תוריכש ערעכעה ,טייברא ךָאוו
 -ייז רענעגעוו יד ןופ סרעוויירד יד ךיוא יווװ ,סרעייד ןוא סרענילק יד ןופ
 .ךאוו א ראלַאד 80 זיב 00 ןופ ןענ

 סרעבראפ ןוא סרענילק רעזיד ןופ רעדנירג עטשרע יד ןופ רענייא
 -יינש יד ןופ טייברא יד ןעגנערב עכלעוו ,ןאינוי סרעוויירד יד ןופ ךיוא יו
 -או רענעזעװענ א ,ט א ר 8 ע ב ק ע י ןעװעג זיא ,סעקרָאטס רעד
 רעשזדענעמ רעד רהָאי 18 ןיוש ןיא טַארפע .ּפאשד-גנינילק ַא ןופ רעש
 ,ןאינוי רעזיד ןופ



 .רעכַאמ גנירּפס דעב ןופ ןוא ןעצַארטַאמ ןופ ןאינוי יד

 30 טימ טעדנירגעג ךיז טָאה ןאינוי רעכאמ ןעצַארטַאמ עטשרע יד

 ענעי טָאה ,טייצ רענעי ןיא רעבָא סנָאינוי עשידיא עלַא יו .קירוצ רהָאי

 ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה ןָאינוי עגיטציא יד .ןערהָאי עצרוק טַאהעג ןָאינוי

 .ןעכָארברעטנואנוא יז טריטסיזקע ןַאד טניז ןוא 1912 רהֶאי

 "עג ןעצנאג ןיא .רעמירַא ןַא ןוא רעניילק א רהעז זיא דיירט רעד

 יד -- ,רעכאמ ןעצַארטַאמ עשידיא 800 םורַא קראי וינ ןיא ךיז ןעניפ

 ןיוש ןענייז סע .ךיז רַאפ ןאינוי ַא ןעבָאה רעכאמ ןעצַארטַאמ עש'יונ

 ןופ רעטייברא עלא טעמכ טַאהעג טָאה ןאינוי יד ןעוו ,ןעטייצ ןעוועג

 זיא םאוו ,ירענישַאמ עיינ ,סיוירק רעניימעגלא ןא .טריזינַאנרָא דיירט

 ?הָאצ יד ןעבָאה ןעטייצ עטכעלש ןוא ,דיירט ןיא ןעראוועג טכארבעגניירא

 .טרענעלקרַאפ רעדילנטימ

 העש ףלעווצ טייבראעג רעכַאמ ןעצַארטַאמ ַא טָאה 1013 רהֶאי ןיא

 ןאינו יד .ךאוו א ראלַאד 12 ןעוועג ןענייז תוריכש ענייז ןוא גָאט א

 גָאט סטייברא רענידנוטש-טכא רעד .טייבראעגפיורא דיירט םעד טָאה

 ןעוועג 1920 רהֶאי ןיא ןענייז תוריכש יד ןוא 1990 טניז ןיוש טריטסיזקע

 ראלָאד 100 ןזיב טנידראפ ןַאד טָאה רעכַאמ ןעצַארטַאמ א .ךיוה רָאג

 ןענייז ייז יו ,רענירעדינ לעסיבא תוריכש יד ןענייז טציא ,ךָאװ א

 .1920 ןיא ןעוועג

 םעד ןערעסעבראפ וצ ןָאטעגפױא ךס א ןאינוי יד טָאה טּפיוהרעד

 רעד טעמכ ןיא רעכלעוו ,דײרט-ןעצַארטַאמ ןיא דנַאטשוצ ןעשיראטינַאס

 עלַא ךיז ןעבָאה רעּפעש ןעצַארטַאמ יד .טכיזניה ןעזיד ןיא רעטסגרע

 .טכיל ןהֶא ןוא טפופ ןהֶא ,סרעלעק עניצומש ,ערעטסניפ ןיא ןענופעג

 רעּפעש יד זא ,טנייה .ביױטש ךס א סױרַא טינ טײברַא ןעצַארטַאמ יד

 יו ,ןעלעטשרָאפ ןיוש ךיז ןעמ ןעק ,סרעלעק יד ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה

 יד .טייברא יד ןעװעג זיא סע ךילרהעפענ-סנעבעל שממ  ,טנוזענמוא

 יינַאס ןיא ךיז ןעביילקוצרעבירא ןעננואווצעג םיטַאבעלַאב עליפ טָאה ןאינוי

 .רעּפעש עניטפול ןוא עניטכיל ,ערָאט

 נַאמ יד זא טרהיפענסיוא ,ףמַאק ַא ךרוד ,ןאינוי יד טָאה םעד ץֹוח
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 497 אקורעמַא ןוא טנַאונוי עשידוא

 טינ ,עגיליב ןעצַארטַאמ יד ראפ ןעצונַאב ןערָאט טינ ןעלאז סרערושטקעפ

 טרהיפענכרוד יז טָאה םעד טיס .ןעלאירעטַאמ עטנוזענמוא ןוא ענייר

 ןוא רעטייברא יד ןופ דנוזעג םעד טיהראפ טָאה יז .עיסימ עטלעּפָאד א

 ,רעמוסנָאק םעד ןופ דנוזעגנ םעד ךיוא

 ךרוד טרהיפעננייא ןאינוי יד טָאה דיירט ןיא ןעגננורעפעבראפ עלַא יד

 רהֶאי םעד ןופ ,דיירט ןיא ןעפורעג טָאה יז סאוו ,סקיירטס ?ארענעג ןהעצ

 -אוועג ןענואועג ןענייז סקיירטס ןהעצ יד ןופ ןיינ .טציא זיב 53

 .ןעננאגעג ןעריולראפ זיא ,1921 רהאי ןיא ,קיירטס ןייא .ןער

 טנינייארַאפ ןאינוי רעכַאמ ןעצַארטַאמ יד ךיז טָאה 1995 רהָאי ןיא

 ַא סלא יז טריטסיזקע ןַאד ןופ ןוא ןאינוי רעכַאמ גנירּפס-דעב רעד טימ

 ןאינוי רעטנינייאראפ רעזיד ןופ רעשזדענעמ רעד .ןאינוי עטנינייאראפ

 .ף ָא וו ַא לָא ס .בא זיא
 ןאינו א טריזינַאנרַא רעכאמ גננירּפס דעב יד ןעבָאה 1914 רהָאי ןיא

 ןאינוי יד .עניילק ןוא עסיורג ,רעּפעש עשידיא יד ןופ רעטייברא יד ןופ

 -לעוו ,קיירטס ןעכיירנלאפרע ןא טרהיפענכרוד ,1918 ,טסוניוא ןיא טָאה

 א ןענואוועג ןעבָאה רעטייברא יד געט ייווצ זיולב טרעיודענ טָאה רעכ

 -נעדישראפ יד טפאשענּפָא טָאה ןאינוי יד .תוריכש יד ףיוא גנורעכעה

 עזיד .ןעבעוו ראפ ןעלהָאצ ןעגעלפ םיתבהחדלעב יד עכלעוו ,ןעזיירּפ יילרע

 ,טייברא ךָאו א ןעדנוטש 82 טפמעקענסיוא ךיוא ןאד ןעבָאה רעטייברא

 ,רענייזא 12 זיב ןיולב ןערעוו טייבראעגנ לָאז תבש ןוא ,גיצכעז טָאטשנא

 ַא ןעדנטש 44 טפמעקעגסיוא רעטייברא יד ןעבָאה 1018 רהֶאי ןיא

 -ַאבעלַאב יד ןעמוקעגנ ןענייז .ןיול-סטייברא ןערעכעה א ןוא טייברא ךָאוװ
 -ענסיוא ןעבָאה ןוא ןָאשייאיסָאסא ןא ןיא ןעדנוברַאפ ךיז ןעבָאה ןוא םיט
 -נעגנאלראפ ,1991 ,טסוניא ןעט9 םעד רעטייברא ערעייז עלא ןעסָאלש

 ,ןאינוי יד ןעזָאלראפ ןעלָאז רעטייברא יד זא ניד

 א ןיא רעטנורַא ןאד ןענייז ךאפ גנירּפס דעב ןופ רעטייברא 200 עלַא
 ןייז וצ טכער סָאד רַאפ טפמעקעג ןעכָאװ 32 ןעבָאה ןוא קיירטס לארענעג
 .ןאינוי א ןיא טריזינַאנרָא

 ןוא ןערָאװעג ןעבענענפיוא ףמַאק ןעכָאװ 92 ךָאנ זיא קיירטס רענעי
 ןאינוו ןייא ןיא טגינייאראפ ךיז רעכאמ גנירּפס-דעב יד ןעבָאה רעהכָאנ
 עליפ ןיא ןעמאוצ ייז טימ ןעטייברא עכלעוו ,רעכַאמ ןעצַארטַאמ יד טימ
 ,רעּפעש



 .קרָאי וינ ןיא רעטײברַא-רעצלעס יד ןופ ןאינוי יד

 -וינ ןיא רעטייברא רעסַאו-אדַָאס ןוא רעצלעס ןופ ןאינוי עטשרע יד

 -קרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ןעראוועג טעדנירנענ זיא קרָאי

 .ןעגנַאגעגרעטנוא ןעכיגניא רעבָא זיא יז .1889 רהָאי ןיא ךָאנ ןעטפַאש

 לָאמ ןעטייווצ םוצ ןאינוי רעטייברַא רעצלעס יד זיא 1906 יֵלוי ןיא

 טריסַאּפ טָאה סאוו ,לַאפוצ ןעדנעגלָאפ םעד בילוצ ןעראוועגנ טריזינאגרָא

 : ויוודָארב טסיא ףיוא

 ראטערקעפ ןעראוועג טלהעוורע 1906 רהאי ןיא זיא ןייּפ סקאמ ןעוו

 קרַאטש ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןעטפַאשקרעוועגנ עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ

 ןייא .רעטייברא עשידיא יד ןופ סנאינוי ןעדנירג וצ טייברא רעד וצ

 ןוא ,ןעשנעמ לעדער ַא ןהעזרעד טירטס סרענטָאר ףיוא רע טָאה טנעווא

 ןעוועג זיא סָאד ,רעטיײברַא רעטעדנואווראפ א ןעגעלעג זיא ראוטָארט ן'פיוא

 רהעז ּפַאש-רעלעק ןעגיאייברעד םעד ןיא זיא רעכלעוו ,רעטייברא-רעצלעס א
 .לעטָאב-רעצלעס רעטרידָאלּפסקע ןא ןופ ןעראוועג טעשטעילַאקוצ

 םעד ןעביוהענפיוא ןעבָאה ,ןעשנעמ רָאֹּפ ַא ךָאנ טימ ןעמאזוצ ,ןייּפ

 ,רָאטס גָארד ןיא ןענארטעגניירא םהיא ןעבָאה ,רעטייברא ןעטעדנואווראפ

 ןעמוקעגנָא ןיא דלַאב ..טלב יד ןופ ןעשאוועגמורַא םהיא ןעבָאה ןוא

 -רעצלעס ןעכילקילנמוא םעד טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד א טימ סנאלובמא ןַא

 .לאטיּפסָאה ןיא ןעמונענקעווא םהיא ןוא ןעדנואוו יד טיינרַאפ רעטייברא

 וצ ןעמונענ ךיז ןייּפ טָאה גנוריסַאּפ רעד ךָאנ נָאט ןעטייווצ ן'פיוא

 זיא רע .רעטייברא-רעצלעס ןופ ןאינוי א ןעריזינַאגרָא וצ טייברא רעד

 ןוא הייס טסיא רעד ףיוא רעּפעש-רעצלעס ענינייא ןיא ןעפָאלענקעװא

 ןעניפעג רעּפעש ררעצלעס עלַא ןזַא ,ןענופענסיוא ןעטרָאד טָאה

 80 זיב 70 ןופ ןעפַאלקש רעטייברא יד ואוו ,סרעלעק ערעטסניפ ןיא ךיז

 וצ רעטייברא יד ןיוש ןעמוק נָאטראפ רענייזא יירד .ךָאו א ןעדנוטש

 ןעמענ ייז ןוא ,סרעלעק-רעצלעס יד ןיא ןעפָאלש ערעדנא .,טייברא רעד

 רענייז א ןעביז לייוו ,רעצלעס יד טימ סלעטָאב יד ןעֶליפנָא נָאטראפ ךיז

 וצ רעצלעס יד ןערהיפוצרעדנַאנַאפ סרעוויירד יד ןיוש ןעמוק הירפ רעד ןיא

 ,טנידרַאפ טָאה רעטייברַא-רעצלעס ַא סָאװ ,תוריכש יד .רעמָאטסָאק ערעייז

1298 



 1299 אקירעמַא ןוא סנָאונוי עשידוא

 רעד ןעװעג זיא ,םעד ץזוח א .ךאוו א ראלַאד 8 זיב 4 ןופ ןעוועג ןענייז

 -לעס יד ןיא ןעריסאּפ ןענעלפ סאוו ,סנָאשזָאלּפסקע ראפ קערש רעניבייא

 -ייברא יד ןעשטעילַאקוצ ןוא ןעצַאלּפ ןענעלפ סלעטָאב יד רעּפעש-רעצ

 .ןעדנואוו ערעייז ןופ ןעברַאטש ןעגעלפ ערעדנַא .רעט

 -לעס עלַא ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה ןייּפ ןוא גנַאל ןעמונעג טינ טָאה סע
 ןיא טריזינַאגרָא ייז טָאה ןוא רעּפעש דייס טסיא יד ןופ רעטייברא-רעצ

 ןא ,ןערהאפרע ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד יו ,רעבָא ,לענש יוזא .ןאינוי ַא

 -קאל ַא טכאמעג ךיילנ ייז ןעבָאה ,ןעראוועג טעדנירנעג זיא ןאינוי ַא

 -עג טָאה רעכלעוו ,קיירטס ַא טימ טרעפטנעעג טָאה ןאינוי יד ןוא טוא

 -רעצלעס יד .רערעטיב א ןעװעג זיא קיירטס רעד .,ןעכָאװ 24 טרעיוד

 ,טרעננוהעג ךילקערש ןעבָאה ןעילימאפ ערעייז טימ רעטייברא

 רעטייבוא רעצלעס יד טָאה קיירטס ןעטשרע םענעי ןופ טייצ ןיא

 -עג ,ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ףליה רעד טימ ,ןאינוי

 ,וצרעד טרהיפעג טָאה סָאד ןוא ,ּפאש רעצלעס ןעויטארעּפָאָאק א טעדנירג

 .קיירטס םעד ןענואוועג ךילדנע ןעבָאה רעטייברא רעצלעס יד זַא

 ןעדעי טימ ,זייוונעפוטש ןָא ןאד ןופ ןעבָאה רעטייברא רעצלעפ יד

 .ןעגנוגנידַאב-סטייברא ערעסעב ץלא ןענארקעג ,רהָאי

 -גניליפ עיינ דיירט ןיא ןעמוקעגניירא ןענייז רחֶאי רֶאֹּפ עטצעל יד ןיא

 טָאטשנא ,רעצלעס סלעטָאב 9 לָאמנייא טימ ןָא ןעסיג עכלעוו ,ןענישַאמ
 .לעטָאב ןייא ןעסיגנָא סע טנעלפ לָאמַא סָאװ

 -ייברא יד ראפ הכרב א ןייז טפרַאדענ ןעטלָאװ ןענישַאמ עיינ יד

 -ַאמ עיינ יד ךרוד .קילגמוא רעסיורג א ייז ןענייז רעבָא ?ייוורעד .רעט
 .רעּפעש יד ןופ ןעראוועג ןעפראווענסיורא רעטייברא עליפ ןענייז ןעניש

 סָאבעלאב רעדעי סאוו ,רעטייברא 8 רעדא 4 ענידרעהירפ יד טָאטשנא

 -ייא ןעמאזוצ םיטַאבעלַאב עכילטע טציא ןעניטפעשַאב ,טניטפעשאב טָאה

 .רעטייברא ייווצ רעדא םענ

 ,ןאינוי רעייז ןופ ףליה רעד טימ ,רעטייברא-רעצלעס יד ןעכָאה ךָאד

 -ייז תוריכש ערעייז .טײברַא ךָאוװ ַא ,העש 46 לָאמַא ןוא 48 טפמעקעגסיוא

 -רא יד זא ,ךיוא טהעז ןאינוי יד .ךאוו א ראָלָאד 80 זיב 49 ןופ ןענ

 ערעייז טיס טייברא רעד טימ ןעלייט ךיז ןעלָאז רעּפעש יד ןיא רעטייב

 ,רעדירב עזָאלסטייברא

 -ענ זיא ןאינוי רעטווברא-רעצלעמ רעד ןופ רעשזדענעמ רעטשרע רעד

 סיר ַא מ ןעוועג זיא םהיא ךָאנ ;ש טיוו א בייל ם ע ס ןעװ

 ןעועג ןאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןיא רעטעּפש ;יקסווָאדלָאג

 .קַאל ב .ר זיא רעשזדענעמ רעגיטצעי רעד .ט ר עפל ָאוו .ג .מ



 סדוג סערד לייטיר ןופ סקריולק יד ןופ ןאינוי יד
 .ןעטפעשעג

 זיא קראי וינ ןופ ןאינוי םסקריולק סדונצסערד ל?ייטיר דייס טסיא יד

 רענעי ןופ רעדילנטימ יד ,1908 רהאי ןופ ,ילוי ןיא ןעראוועג טעדנירנעג

 טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד סָאװ ,ןאינוי רעשידיא

 סלא טייבראעג טייצ רענעי וצ ןעבָאה ,ןעריזינַאנרַא ןעפלָאהעג ןַאד

 רעד ןיא טפור ןעמ סאוו ,ןעטפעשעג עשידיא 40 ןיא "סעקישטזַאקירּפ ,

 -ָאטש ערעדנַא ןוא סנעדייז טפיוקראפ טָאה ןעמ ואוו ,ןעמַארק-טינש םייה

 ןענייז סרָאטס 40 יד .סעסערד ךיז ראפ ןעכאמ ןעיורפ עכלעוו ןופ ,ןעפ
 םטירטס ןָאטנעטס ןוא ןָאטגניװיר ,שזדיר ,רעטסעה ףיוא ןעוועג טלָאמעד

 .קראי וינ ןופ דייס טסיא רעשידיא רעד ןופ

 עשידיא 180 םורא ןעװועג ךַאפ םעד ןיא ןיוש ןענייז טייצ רענעי וצ

 ןיולב ןענייז ייז ןופ ."סעקישטזַאקירּפ, עשימייה עלא טעמכ ,סקריולק

 -יא יד ןעשיווצ ;"סקריולק עצנַאנ , ןעסייחעג ןעבָאה סאוו ,80 םורא ןעוועג

 סָאד ,סקריולק לעטרעפ ןוא ?עטירד ,עבלאה ןעוועג ןענייז 100 ענירעב

 ןענייז תוריכש ערעייז ןוא "םימָאק; ענערהאפרע ןייק טינ ךָאנ טניימ

 | .ךָאו א ראלַאד 4 רעדָא 3 ןעוועג
 טסלאמאד טיילסלייס יד ןעבָאה נָאטנוו ןייק טינ ,תבש ןייק טינ

 ןערהאי ןעמונעג טָאה סע .ךָאו א געט 7 ןעטייברא ןענעלפ ייז .טַאהעג

 עדעי טפמעקעגסיוא ןאינוי רעייז ןופ ףליה רעד טימ ןעבָאה ייז זיב גנאל
 -עב טייקכילנעמ א ןעמוקאב ןעבָאה ייז ןוא נָאט ןעבלַאה ןעיירפ אא ךָאװ

 -נעטש ןענעלפ ייז ןעמעוו ,ךאלרעדניק ערעייז טימ ןענעקַאב וצ ךיז רעס

 -ייב רענייזא 12 םייהא ןעמוק ןענעלפ ייז לייוו ,נידנעפָאלש ןעפערט גיד

 ,טייברא רעד ןופ טכאנ

 ,ןערָאװעג רעקרַאטש ?עסיבַא רָאנ ןזיא ןאינוי יד יו ךיג יוזא
 ,םטואקא? ןוא סקיירטס ,עפמעק ןעננאפעגנָא ךיילג ךיז ןעבָאה

 סאוו קיירטס ?ארענענ ןעטסרעװש ןוא ןעטסערנ םעד קנעדעג ךיא

 רענעי ,1909 רהאי ןיא טרהיפעגנָא טָאה ןאינוי ןעמסלייס סדוג סערד יד
 נָאט ןענעלפ טיילסלייס יד .טייצ ןעכאוו 26 טרעיודעג טָאה קיירטס
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 יד ףיוא ןענעלפ ייז ןענאוו ןופ ,רענענעוו ףיוא ןערהָאפמורא טכַאנ ןוא

 יד ןיא עראװטינש ןייק ןעפיוק טינ ןעלָאז ןעיורפ זא ,ןעריטינַא ןעסַאג

 טינ זיא ןעקיירטס וצ רעטייברא ראפ ןעכָאװ 26 .טקיירטס ןעמ ואוו סרָאטס

 סקריולק 280 ענעי ןופ להָאצ עסיורג ַא ןעוו טּפיוהרעביא ,טייקגיניילק ןייק
 .סעילימאפ ןערהענרע וצ טַאהעג ןעבָאה

 יד ןעבָאה ןעטפאשקרעװעג יד טימ סנאינוי עשידיא ענירעביא יד

 -ייז טייצ רענעי וצ רעבָא ,ןעטייקכילנעמ עלא טימ טציטשענ סרעקיירטס

 ברע ןעװעג ךָאנ זיא סָאד .םירא ןעוװעג ןייֵלַא סנאינוי עשידיא עלא ןענ

 סרעקיימ טסייוו סידייל דנעזיוט ןהעצכא יד ןופ קיירטס לארענעג םעד

 | ,1909 רהָאי ןיא

 -וינ ןעננולקעג ןאד טָאה סקריולק סדונ-סערד יד ןופ ףמאק םעד טימ

 .קראי

 ןעבָאה סקריוללק יד ואוו ,קיירטס ןערעטיב א ןופ ןעכָאװ 26 ךָאנ

 -ייב ןענייז ,ןעננוננידַאב-סטייברא ערעכילשנעמ רהעמ לעסיבא טרעדָאפעג

 טרעיודעג טָאה עכלעוו ,ץנערעפנָאק א וצ ןעמוקעננעמאזוצ ךיז םידדצ עד

 -ייב טאהענ טינ טייצ ןייק ןעבָאה םיסַאבעלַאב יד ?ייוו ,טכענ עכילטע

 | ,ןערירעפנַאק וצ גָאט

 ןעבָאה ייז ,ןעננורעדאפ עלא ןענואווענ טינ ןאד ןעבָאה רעקיירטס יד

 ,תוריכש ערעסערג ןוא ןעדנוטש-סטייברא ערעצריק ןעגארקעג רעבָא

 סרָאטס סדוגיסערד ?ייטיר עגיזיר 200 רעביא ןאראפ ןענייז טנייה

 ,וינעוע רעטס רעד ףיוא :ךיז ןעניפעג עכלעוו ,םיטַאבעלַאב עשידיא ןופ

 יד ןיא ךיוא ןוא טירטס עט-89 ,טירטס עט-84 טסעוװ ,וינעווע רעט4

 ןאראפ ךיוא גָאט ןעניטנייה ךָאנ ןענייז טירטס רעטסעה ןיא רעבָא ,סקנָארב

 -אילימ עליפ ףיוא ןעטפעשענ ןערהיפ עכלעוו ,סרָאטפ סדונ סערד לייטיר

 ,רהָאי א ראלָאד ןענ

 ענעזעוועג עלא ןענייז סרעפיק-רָאטס עזיד ןופ להָאצ עטסערנ יד
 .עטיילסלייס

 א ראלָאד 78 גָאט וצ טנייח טמוקאב קריולק רעניסַאלק-טשרע ןא
 יד ראלַאד 60 זיב 40 ןופ טנירק סאלק רעטייוצ .רעכעה ןוא ךאוו
 --א ךאוו א געט 6 ,נָאט א העש 9 ןענייז ןעדנוטש סטייברא יד ,ךאוו
 .ןעסָאלשעג גָאטנוז ןענייז סרָאטס להָאצ עטסערג יד = .טייב

 זיב הירפ רעד ןיא 10 ןופ ןָא ךיז טננַאפ קריולק ַא ןופ טייברא יד
 ,ןעטייצלָאמ ןוא הורּפָא ראפ גָאט ןיא ןעדנוטש יירד טימ ,דנעווא ןיא 0
 ,םיבוט םימי עלא יירפ דנעווא ןיא סקריולק יד ןענייז ןעדנעווא יירד
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 רעמוז ןעדעי .דנעווא ןיא 0 זיב ייז ןעטייברא ,עשידיא ןוא עכילטסירק

 ,טלהָאצעג טימ ןָאשייקאוו ךָאוװ א ייז ןענירק

 ןאינוי םקריולק לאנָאשענרעטניא רעד ןופ לאקאל ַא ןיא ןאינוי עזיד

 . ןעדנובראפ ךיוא זיא יז ןוא רָאביײל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא רעד ןופ

 .ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד טימ

 ןיילא ,| יי ט ש פ ע .ס זיא ןאינוי רעד ןופ טנעגא-סענזיב רעד

 גָאט ןעטשרע םעד ןופ ןאינוי רעד ןיא טייברא רע .קריולק רענעזעוועג א

 .טעדנירגעג ךיז טָאה יז סאוו ,ןָא



 .סקריולק ירעסָארנ ןופ ןָאינוי יד

 ןָאינוי יד ,ןָאיגוי סקריולק ירעסָארג רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד
 .עידענארט ַא יװ ךיז טזעל ,ןעמָארק-זייּפש יד ןיא עטלעטשעגנָא יד ןופ
 ,עיסעפָארּפ רעזיד ןיא ןעלַאפוצניירא ןעועג זיא סע לַאזקיש סעמעוװ ,טייל-עגנוי עשיטנארגימיא עטרעדנוה ןופ ןעבעל םעד ןיא ןעגנוריסַאּפ ע'תמא ןופ גנוביירשאב ַא רעבָא זיא סע

 ראלָאד 10 זיב 8 ןופ טלַאהעג ַא טימ רענעלטכאנ ןוא ןעסע ן'רַאפ ןעטייברא קרָאי וינ ןיא סקריולק-ירעסָארג עשידיא ןענעלפ 1914 רהָאי םעד זיב
 | | ,רָאטס יד ןעסילש טנעלפ ןעמ ןעוו ,טכַאנייב טעּפש ךיז ןענידנע ןוא גָאטראפ רענייזא 6 ןעגנַאפנָא ךיז ןעגעלפ ןעדנוטש-סטייברא ערעייז .טַאנָאמ ַא

 | .ןעצנַאטמורא םהיא ףױא טכענ ענעצנַאג ןענעלפ ןעטַאר ןֹוא זיימ יד יו ןעלהחיפ רע טנעלפ ךָאד ,טײברַא גָאט ןערעווש אזַא ןופ ןעוועג טינ זיא רע דימ-טיוט יו .ץלַאז ןוא ?העמ ןופ קעז ףיוא רָאטס רעד ןופ ?קעב , רערעטסניפ רעד ןיא טפָא קריולק ַאזַא טגעלפ ןעפָאלש .רעמַאטסָאק יד וצ ןעפיוקראפ רחעמ טנעקעג טינ ןיוש טָאה ןעמ עכלעוו ,סקַאל ןוא זעק עטלַא ענעדיישרַאפ ןוא סלָאר עטלַא ןופ ןענאטשאב זיא ,ןעסע םוצ ןעגירק טגעלפ תרשמ ַאזַא סָאװ .,ןייֿפש יד .סעגָאלדָאּפ יד ךיוא ֿלָאמטפָא ןוא רישעג יד ןעשַאװ ,רעדניק יד ףיוא ןעבעג גנוטכַא : טײברַא"זיוה יד ןָאט וצ עטסָאבעלאב רעד ןעפלעה ןעפראד ךָאנ קריולק ַא טגעלפ ,ירעסָארג ןיא טײברַא רעד רעסיוא .ךָאװ ןיא געט ןעביז עלַא ןהעגנַא טגעלפ תרשמ אזַא ןופ עצַארּפ ערעווש עזיד ,רָאטס ןיא ןעדנעטַא ןעפלעה ןעפרַאד קריולק רעד טנעלפ ,גידנעמוקקיר -וצ .,סרעמָאטסָאק יד וצ סרעדרָא יד ןעלעטשוצוצ טייצ ןיא ידכ ,רעזייה טנעמענעט יד ןופ סרָאלפ עלַא רעביא ןעפיול ייז טימ ןעמענ ןוא סטעקסעב עסיורג ייווצ ןיא ןעקַאּפנירַא סע ,רעמָאטסָאק יד רַאפ סרעדרָא-קיטש -הירפ עלא ןעגיטרעפוצ ןעפראד "תרשמ , אזא טגעלפ רענעפָאלשראפ א
 ,ןָאינוי ַא טריטסיזקע טָאה סע רעדייא ,ןעטייצ ענעי ןיא ןעמַאלקש טנעלפ קריולק-ירעסָארג א עכלעוו רעטנוא ,ןעננוגניראב יד ןענייז סָאד
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 ןעריזינַאגרָא וצ ןעגנולעג 1914 רהָאי ןיא זיא ןעכוזרַאפ עפיפ ךָאנ

 זיב ןעמונעג טָאה טייצ רהָאי ןהעצ עלופ .,ןָאינוי סקריולק ירעסָארג יד

 -קרעװעג עשיידא עטנינייארַאפ יד ןופ ףליה רעד טימ ,טָאה ןָאינוי יד

 ַא ןוא ךָאװ-סטיײברַא עגידנוטש-97 ַא ןעפמעקוצסיוא ןעזיוואב ,ןעטפַאש

 .דראָאב ןֹוא ישזָאל ןהֶא ןיוש ,ךָאו ַא ראלָאד 28 ןופ שזדייוו-םומינימ

 "עג ,טקיירטסעג סקריולק ירעסָארג ענעי ןעבָאה ווארב ןוא שידלעה

 ייז זיב ,סנַאזירּפ יד ןיא ןעגנַאגעג ,טגלָאפראפ ןעוועג ,טרעגנוהענ ,טפמעק

 "יוצ .ןעגנוגנידַאב-סטייברא עכילשנעמ ךיז ראפ טפמעקענסיוא ןעבָאה

 ןענייז ןָאינוי סקריולק ירעסָארג רעטשרע רעזיד ןופ סרעדנירג יד ןעש

 .שט ןא ןיקדוי סיאול ,הע? עה ?עוימ ע ס ןעװעג

 רעד ןיא דלעפטכאלש ן'פיוא ןעלַאפעג זיא רעטצעל רעד .ףָא מ ַא ר פ ַא

 .המחלמ-טלעוו

 ןעביוהעגנָא טייצ עטצעל יד ןעבָאה סנָאינוי עשידיא עלַא יװ טקנופ

 סקריולק ירעסָארג יד ךיוא זיא יוזא ,סעיציזָאּפָא עשיטסינומָאק ןופ ןעדייל

 .עיציזָאּפָא ַאזַא טימ ןערָאװעג טשנעבעג ןָאינוי

 ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ןָאינוי רעזיד ןיא ֿעמוט רעשיטסינומָאק רעד

 .ייווצ ןערָאװעג זיא ןָאינוי-סקריולק ירעסָארג ןייא ןופ ןעוו ,7 רהָאי ןיא

 רעטרַאשט םעיינ ַא ןענָארקעג ןעבָאה ןאינוי רעד ןופ רעדילנטימ עטכער יד

 ,רָאביײל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןופ ןוא ןעטפַאשקרעװעג יד ןופ

 יד ןעריזינַאגרֶא ןעמונעג טָאה ןָאינוי סקריולק עטעדנירגעג-יינ יד ןוא

 .קרָאי וינ רעטיירג ןופ סרָאטס-ךלימ ןוא ירעסָארג עליפ ןופ סקריולק

 עליפ ,סקיירטפ 140 םורא טרהיפעג ןָאינוי יד טָאה 1928 רֶהֶאי ןיא

 -סיורא םיטַאכעלאב-ירעסָארג ןעבָאה טייצ רענעי וצ .עטרעטיברַאפ רהעז

 "נוי יד טָאה ךָאד .258 לאקאל םעד ןעגעג סנָאשקנַאשזדניא 14 ןעמונעג

 ןעבָאה טייצ רעד ןיא .סרעבמעמ ערעייז רַאפ ןעגנורעדָאפ יד ןענואוועג ןָאי

 רעד ןיא סרעבמעמ סלַא ןעסָאלשעגנָא ךיז סרָאטס ןעּפָא ןופ סקריולק עליפ

 .ןעטפַאשקרעוועג יד ןופ ןָאינוי

 "סעסָאב יריעד ןוא ירעסָארג רעליווזנָארב ןוא רעגרוכסמאיליוו ייד

 558 לַאקָאל ןוא ןָאינוי רעד טימ טנעמירגא ןַא טציא טָאה ןָאשיײאיסָאסַא

 .דנאטשוצ ןעטונ ַא ןיא עקַאט ךיז טניפעג



 .סרעטיעוו עשיריא יד ןופ ןָאינוי יד

 קרָאי וינ ןיא ןָאינוי (סרענלעק) סרעטיעוו עטסטלע יד קנעדעג ךיא
 עשטייד ןעוועג בור סָאד ןענייז רעדילנטימ סעמעוו ,רהָאי ןעט1886 ןופ

 ןעוועג ןענייז ייז ןופ להָאצ עניילק א זילב .ןעטסירק ,ןעטנארגימיא

 ענידסלָאמאד יד ןופ עליפ .ןעדיא עשילױּפ ןוא עשיכיירטסע ,עשטייד

 -עלפ טייצ-רעמוז .ןעטסילַאיצַאס ןעוועגנ ןענייז סרעטיעוודןָאינוי עשטייד

 עסיורנ יד ואוו ,סקרַאּפ עטַאװירּפ יד ןיא ןעטייברַא סרעטייוו עזיד ןעג

 -עד ןענייז עכלעוו ,סקינקיּפ ןערישזנארא ןענעלפ סעיצַאזינַאנרָא-רעטײברַא

 .עדָאמ רעד ןיא קראטש ןעוועג טלָאמ

 רעטערקעס רהיא ,ןָאינוי סרענלעק רעשטייד רעד ןופ רערהיפ רעד

 ַא ,דיא רעשטייד א ,ג ר ע ב צ ר ע ח ן ה ַאש ז ד רענייא ןעוועג זיא

 םהיא טימ טָאה .רעטערקעסיץנַאניפ רעד ןעוועג זיא רע .טסילַאיצַאס

 -רַאפ םעד טימ ןעדנואוושרַאפ רע זיא נָאט םענהעש ַא ןיא זַא ,ןעפָארטעג

 -ַאב טָאה סָאװ ןוא ,ךיז ייב טאהענ טָאה רע סאוו ,ןאינוי רעד ןופ ןענעמ

 סע טָאה ןערהָאי ענעי ןיא .ראלַאד דנעזיוט רעביא ןופ עמוס יד ןעפָארט

 םשור ַא טכַאמעגנָא טָאה גנוריסַאּפ ענעי .ןענעמרַאפ רעסיורג ַא ןעסייהעג

 רהעמ לָאמנייק ןעמ טָאה ן'נרעבצרעה ןופ .סנָאינוי רעקרָאי וינ עלַא ןיא

 | .ןיירא רעסַאװ ןיא יו זיא רע ; טרעהעג טינ

 ערהיא סָאװ ,קרָאי ןינ ןיא ןעווענ זיא ןָאינוי סרעטיעוו עטייווצ ַא

 ןיא ךיז טָאה ןָאינוי עזיד .רענעמרַא סנעטסיימ ןעוועג ןענייז רעדילנטימ

 סרעכוק ,סרעטיעװ לאנָאשענרעטניא רעד ןָא ןעסָאלשעננָא 1801 רהְאי

 | .אקירעמַא ןופ ןָאינוי סרעדנעטראב ןוא
 עיצַארגימיא עשידיא יד ןעוו ,ןערהָאי רענע0 יד ןופ גנַאּפנָא ןיא

 ךס א ןערָאװעג זיא ןעליוּפ ןוא ןעינעמור ,ןרָאגנוא ,עיצילַאג ,דנַאלסור ןופ

 ךס א טכאמענפיוא קראי וינ ןופ דייס-טסיא רעד ףיוא ךיז ןענָאה ,רעסערג

 עשידיא להָאצ עסיורג יד ןעשיווצ .,ןענולַאס-ריב ןוא ןענארָאטסער עשידיא

 ךיוא ןענייז ,קרָאי וינ ןיא ןעמוקעג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,ןעטנארגימיא

 -ךיירטסע ,דנאלסור ןופ טדעטש עסיורג יד ןופ רענלעק עשידיא ןעוועג

 קרָאי וינ ןיא ָאד ךיז ןעבָאה טייל-עגנוי ענירג ערעדנַא ,ןעליױּפ ןוא ןראגנוא
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 רהעז ןעבָאה סרעטיעוו עשידיא עלַא יד .סרעטיעוו ןערעוו וצ טנערעלעג

 סרעטיעוו עשטייד יד ןופ ןָאינוי יד רעבָא טָאה ,טייל-ןָאינוי ןערעוו טלָאװעג

 ,סרעטיעוו עשידיא להָאצ עניילק א זיולב .,ןעמענניירא טלָאװעג טינ ייז

 ןיא רעדילנטימ ןעהָאװעג ןַאד ןענייז ,שטייד ןעדייר טנעקענ ןעבָאה סָאוװ

 .ןָאינוי סרעטיעוו רעשטייד רעד

 -רֶא ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה 1903 רֶהְאי ןיא

 .דיאס-טסיא רעד ףיוא ןָאינוי סרעטיעוו עשידיא ַא קרָאי וינ ןיא טריזינַאג

 -ענ יד ןוא ,רעדילגטימ טרעדנוח .רָאּפ ַא טלהעצעג ןיוש טָאה ןָאינוי ענעי

 סרעטיעוו עשטייד יד ןעגיואוואב רעטעּפש רהָאי א ןיא טָאה ןעטפַאשקרעוװ

 וצ ןָאינוי רעשידיא רעד ןופ רעדילנטימ יד ןעמענניירא לָאז יז זַא ,ןָאינוי

 ,ןָאינוי סרעטיעוו עשטייד יד טָאה טייצ רענעי וצ .רעדילנגטימ ראפ ךיז

 סרעטיעוו לאנָאשענרעטניא רעד ןופ 8 לאקאל ןעוועג ןַאד ןיוש זיא עכלעוו

 -פ יי ל ק י ר ע ה רעטערקעס רהיא סלַא טלהעוורע ,ןָאינוי סרעכוק ןוא

 "רע רעד ןופ רעטערקעס רעד ןעוועג רעהירפ זיא רעכלעוו ,} ע ?' נ ַא מ

 רעטערקעס רעד ןעוועג ןיא ןַאמיילק .ןאינוי סרעטיעוו רעשידיא רעטש

 -עג גנולצולּפ זיא רע ןעוו ,טייצ רהֶאי 14 ןָאינוי סרעטיעוו 2 לַאקָאל ןופ

 | .1918 רהְֶאי ןיא ןעברָאטש

 -יא ןעסַאמ רעהַא ןעמָארטש ןעמונענ רעדיוו ןעבָאה 1908 רהֶָאי ןיא

 סלַא .ןעלױוּפ ןוא ןרָאננוא ,ןעיצילַאנ ,דנַאלסור ןופ ןעטנארגימיא עשיר

 -ָאטסער עשידיא עיינ ןעסַאמ ןענעפע ןעמונעג ךיז ןעבָאה םעה ןופ טַאטלוזער

 -סער עשידיא עֶלַא ןיא ןעמ טנעלפ טייצ רענעי וצ ,קרָאי וינ ןיא ןענַאר
 -עג ןיא ןילב .טנעס 19 ראפ טייצלָאמ ןענישיילפ ַא ןענירק ןענארָאט

 -רַאפ רהעמ יד ןעסענעג ןעבָאה סע ואוו ,ןענארָאטסער עשידיא עטלהעצ

 ,טייצלָאמ ַא טנעס 30 טסָאקעג טָאה ,ןעדיא עכילגעמ

 -נעס 18 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעלעק ַא ןיא שזדירדלע 8 ןיא

 -יווצ ,סרעטיעוו עשידיא 0 טײברַאעג ןעבָאה ןעטרָאד .,ןענארָאטסער עגיט

 יז .יק סווָא ק טי פ ס ק ַא מ ןעוועג ךיוא זיא סע עכלעוו ןעש

 -טסיא רעד ףיוא ןָאינוי סרעטיעוו עשידיא ַא לָאמַא ךָאנ טעדנירגנעג ןעבָאה

 טלָאמאד ןעגעלפ סרעטיעו יד עכלעוו רעטנוא ןעגנוגנידאב יד .דיַאס

 16 ןעטײברַא טגעלפ רעטיעוו רעדעי .עכילקערש ןעוועג ןענייז ןעטיײברַא

 זיולב טַאהעג רע טָאה יירפ .,ךָאװ ןופ נעט 7 עֶלַא תעל-תעמ ןיא ןעדנוטש

 ךָאוו ַא בלַאה ַא ראלָאד ַא ןעוועג ןענייז תוריכש יד .טַאנָאמ ןיא גָאט ןייא

 | | .ןעסע טימ

 רע סָאװ ?ּפיט , רעד ןעוועג זיא רעטיעוו ןופ טסנידרַאפ רעצנאג רעד

 טימ ןהענמורא ןענעלפ סרעטיעוו יד .רעמיטסָאק ןופ ןעמוקאב טנעפפ
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 געט עצנאנ ןעּפעלש ןופ ,עצַארּפ ערעווש ןופ סיפ ןוא טנעה ענעלָאװשענ

 .ןעצכעקעג עסייה ןֹופ ןערישענ ערעווש טימ גרעב

 -יעו עשידיא עזיד טָאה ןעטפאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד
 סרעטיעוו יד ?ייוו ,ןעהייר ערהיא ןיא ןעמונענניירא ךיוא ןָאינוי סרעט

 ענעי ,.סרעבמעמ סלַא ןעמהענניירַא טלָאװעג טינ ייז טָאה 5 לַאקָאל ןָאינוי
 -טסיא רעד ףיוא ןענארָאטסער ןיא סקיירטס טרהיפעג טָאה ןָאינוי עשידיא
 -ערנג ראפ ןוא טייברא גָאט א ןעדנוטש 19 ראפ ןעננורעדָאפ יד טימ דיַאס
 .תוריכש ערעס

 ן'פיוא ןָאינ סרעטיעו לאנָאשענרעטניא יד טָאה 1908 רהֶאי ןיא

 -יעוו עשידיא ענעי ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ גנַאלרַאפ
 .,8 לַאקָאל ןופ שטנערב ַא רַאפ טכַאמעג דייס-טסיא רעד ןופ ןָאינוי סרעט
 .ןָאינוי סרעטיעוו

 קרָאי ויָנ ןופ 8 לַאקָאל ןָאינוי סרעטיעוו רעד ןופ סעשטנערב 2 עזיד
 לאנָאשענרעטניא יד טָאה 1914 רהֶאי ןיא טשרע רעדנוזאב ןעוװעג ןענייז

 סעשטנערב ייווצ עשידיא ןוא עשטייד יד טריזינַאגרָא ןָאינוי סרעטיעוו
 ,קרָאי וינ ,ןָאינוי סרעטיעוו 1 לאקאל ןעניטציא םעד ,ןָאינוי ןייא ןיא

 רעטננערטשעננָא ןַא ןערָאװעגנ טכַאמעג זיא גנונינייארַאפ רעד ךָאנ
 טָאה ןעמ ..סרעטיעוו יד ןופ ענַאל עשימָאנָאקע יד ןערעסעברַאפ וצ ךוזרַאפ

 ןוא רעמיטנענייא ןַארָאטסער יד !; םיאנוש ייווצ ןענעג ןעפמעק טזומעג
 -יעוו רעד .רעקישוצ רעדָא סיסנעשזדייא טנעמיָאלּפמע יד ןעגענ לעיצעּפס

 .תורצ עטנערבענ סרעקישוצ עניזָאד יד ןופ ןהעטשוצסיוא טָאהעג טָאה רעט
 ןוא -- עלעטש יד טאהעג טָאה רעד ,טלענ רהעמ טלהָאצאב טָאה סע רעוו

 .טיורב ןהֶא ןעבילבענ רע זיא ,טלהָאצענ טינ טָאה רע ביוא

 -ענ ַא טרעלקרע ןָאינוי עטנינייאראפ יד טָאה 1919 רעבמעצעד ןיא
 -ענּפָא ןענייז ןענארָאטסער עֶלַא .דיַאס-טסיא רעד ףיוא קיירטס לארענ
 רעד ןופ גנונעקרענַא :ןעוװעג ןענייז ןעננורעדָאפ יד .ןערָאװעג טלעטש

 םומינימ ַא ןוא גָאט-סטייברַא ןענידנוטש-12 ַא ,טײברַא ךָאוװ ַא געט 6 ,ןָאינוי
 ןעכאוו 2 ןעטלאהעגנָא טָאה קיירטס רעד .ךָאו א ראלָאד 7 ןופ טלאהעג
 טָאה ןָאינוי יד .ןעגנורעדָאפ עלַא ןעבעגעגכַאנ ןעבָאה םיטַאבעלאב יד ןוא
 ךיילג זיא ןוא דיַאס-טסיא רעד ףיוא גיז רהיא טימ טנעגונאב טינ רעבָא ךיז
 ןעלייט ערעדנַא ןיא ןערָאװעג ןעפורעג ןענייז סקיירטס .רעטייוו ןעגנַאגעג
 ןעניוועג וצ ןעגנולעג ןָאינוי רעד זיא ןעפמַאק עננַאל ךָאנ .טדָאטש ןופ
 .ןעגנורעדָאפ ערהיא

 -טּפיוה ךיז ןעבָאה 1918 ןופ קיירטס ם'נופ טפאשרערהיפ רעד ןיא
 ירעה ,1 לַאקָאל ןופ ראטערקעס רענעברָאטשראפ רעד טגילייטאב ךילכעז
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 לעטָאמ ,יקסווָאקטיֿפ םקאמ ,לעסריוט םעס ,ןַאמהעל םאיליוו ,ןַאמיילק
 ,לעגיּפש םעס ןוא ןייטשלעקניפ ןהאשזד ,לעקריוט

 רהָאי ם'נופ ניז ןוא ףמאק םעד טימ טנענונאב טינ ךיז טָאה ןָאינוי יד
 יד ןוא םעלראה ןיא טעטױװיטקַא רהיא טיײרּפשענסױא טָאה יז ,5

 ןערעסעבראפ ןיא נלָאפרע ןעסיורג טָאהעג יז טָאה טרָאד ךיוא .סקנָארב
 .סרעטיעוו יד ןופ ענַאל עשימָאנָאקע יד

 -רַא ייז :טגלָאפ יװ זיא סרעטיעוו יד ןופ דנאטשוצ רעניטציא רעד
 - 90 ןופ טלַאחעג םומינימ ַא טימ ,ךָאװ א נעט 6 ,גָאט א ןעדנוטש 9 ןעטייב

 ןַא ןעכַאמ טציא רעטייו ַא ןעק "סּפיט , טימ ןעמאזוצ .ךָאו א ראלָאד
 ,ןעבעל ןעגידנעטשנַא

 / יד עכלעוו ןופ ,רעדילגטימ טרעדנוח ןהעצניינ טציא טלהעצ ןָאינוי יד
 ןעיורפ יד .ןעיורפ ןענייז ייז ןופ 280 םורא .ןעדיא ןענייז ?הָאצ עטסערג

 ןערָאט ,טייטס קרָאי וינ ןופ ןעצעזעג יד טיול ,ןוא ךָאו ַא ראלָאד 15 ןענירק

 .טבאנייב ןעטייברא טינ ייז
 וינ רעד ןופ 800 :ןענארָאטסער 800 םורא טרילָארטנָאק ןָאינוי יד

 טנעדנעּפעדניא 800 םורא ןוא ,ןָאשיײאיסָאסַא סרעּפיק ןארָאטסער קרָאי

 .רעצעלּפ

 ַא ןוא 219 לאקָאל ַא ךָאנ קראי וינ ןיא ךיז טניפענ 1 לאקאל ץוחא

 -ָאל עלַא .סרעטיעוו-רענענ ןופ ךילכעזטּפיוה טהעטשאב סָאװ ,11 לַאקָאל

 רעד ןָא ןוא לאנָאשענרעטניא סרעטיעוו רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ןענייז סלַאק

 ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא



 .רעכאמ סקַאב-רעּפייּפ יד ןופ ןאינוי יד

 "ענ עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה 1899 רהאי ןיא יװ קנעדעג ךיא

 .רעכַאמ םקאב רעּפייּפ ןופ ןאינוי ַא טריזינַאנרַא ןעטפאשקרעוו

 טייצ רענעי ןופ קיירטס רעשיטסירעטקאראכ ,רעטנַאסערעטניא ןא

 רענרָאק ,הטעבאזילע ףיױױא ּפאש סקאב-רעּפיּפ א ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא

 טייצ רעמוז .רחָאי םענעי ןיא עקאט טריסַאּפ טָאה סָאד .טירטס ?ענאק

 .ןעוועג סע זיא

 א ןופ ןאמ רעננוי א ןעוועג זיא קיירטס םענעי ןופ רערהיפנָא רעד

 ןעפמורעג םהיא טָאה ןעמ .טסיכרַאנַא ןא ןעוװעג ןיא רע .,19 רחאי

 ןעועג זיא רע ."רעטַאק סקַאב-רעּפייּפ רערענָאיצולַאװער רעד קיישזד

 | ,רוחב רעניטומ א

 ןופ רעטסמירַא רעד ןעװעג זיא דיירט סקאב-רעּפייּפ רעשידיא רעד

 ךָאנ ןעבָאה ךאפ םענעי ןופ ךאלעסָאב יד .סדיירט עשידיא ערעדנא עלא

 -ַאפ ףיֹוא ןענָאװ ןוא דרעפ א ןעפיוק וצ טלעג גונעג טנַאמראפ טינ ןַאד

 רעד ןייז ןיילא סָאב רעד טנעלפ ,סעסקאב עגיטרַאפ יד ןערהיפוצרעדנַאנ

 "טרַאקשוּפ, עלעיצעּפס טרָאס ַאזַא ןעועג ןאד זיא סע .,רערעווילעד

 יזא סעסקאב ןעניילנֶא טנעלפ ןעמ רעכלעוו ףיוא ,סעסקאב רעּפייּפ ראפ

 ךיז טנעלפ ןיילא סָאבעלַאב רעד ןוא ,זיוה עגידנערָאג-ירד א יוװ דךיֹוה

 -קעווא ,טנָאזעג רעסעב רעדא ,ןערהיפקעווא ןוא טרַאקשוּפ ןיא ןענַאּפשנייא
 ,סרעמַאטסָאק ענייז וצ סרעדרא יד ,ןעּפעלש

 -נערָאג-יירד ןייז ןעּפעלש ןייֵלַא טנעלפ סאוו ,סָאבעלַאב ַאזַא טָא ייב

 -ןלָאװער רעד קיישזד , רעזנוא טניטפעשַאב ןעוועג ןיא ,טרַאקשוּפ עניד
 קיישזד זא ,ךיז טהעטשראפ סע ןוא ."רעטַאק סקאב-רעּפייּפ רערענָאיצ
 הרצ יד .ּפאש ןייז ןופ רעטייברַא יד ןעריזינַאגרָא וצ טכוזעג טָאה
 ןוא טסואוורעד ןופרעד ךיז טָאה סָאבעלַאב רעד סאוו ,ןעוועג זיא רעבָא
 ."טקעסענ , םהיא טָאה רע

 זיא קיירטס א ןוא ןאינוי רעד ןופ גניטימ א ןעפורעג טָאה קיישזד
 .ןעראווענ טרעלקרע

 -סקַאב רעּפייּפ יד ןופ לייט א זיולב רעטנורַא רעבָא ןענייז קיירטס ןיא

509 
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 טָאה רע .ןעהור טנעקעג טינ טָאה קיישזד .ּפאש םענעי ןופ סנירעקיימ

 -עג רעבָא ייז טָאה סָאבעלַאב רעד .,סבעקס יד ןעמענרעטנורַא טלָאװעג
 -ארטעגּפָא טינ ןיא ןוא ּפַאש ןיא טייצ עצנַאנ יד ייז טימ ןעסעזעג ,טיה

 -סקאב נונעג טכאמעג טינ ןעבָאה סבעקס יד זא ,ניטנעק .ייז ןופ ןעט

 .טרַאקשוּפ ןייז ףיוא ןערהיפקעװוַא ןענעק ייז לָאז רע זא ,ךאל

 .םאש םעד טעקיּפעג ןעבָאה סרעקיירטס ענירעביא יד טימ קיישזד

 .אי נָאטנוז רעבָא ,טייבראעג טינ טרָאד ןעמ טָאה תבש

 טָאה ,ּפאש ןופ טייו טינ הירפ רעד ןיא גָאטנוז יוזא גידנעהעטש

 פעסיב א טימ טרַאקשוּפ םעד ןָא טקאּפ סָאבעלאב ןייז יו ןהעזרעד קיישזד
 םעד ןעדָאלעגנָא .טכאמעג ןעבָאה סבעקס יד עכלעוו ,סעפקאב עגיטראפ
 סעסקאב יד טימ קעווא זיא ןוא טנַאּפשעננייא סָאב רעד ךיז טָאה ,טרַאקשוּפ
 ,רָאלפ ּפאט ן'םיוא ןעפָאלענפיורא ךיילג זיא קיישזד .סרעמַאטסָאק יד ֹוצ
 סָאלש א טגנעה סע זא ,רעבָא טהעז רע .ןעועג ןיא ּפאש רעד ואוו
 -יורד ןופ סבעקס יד ןעסָאלשראפ סָאבעלַאב רעד טָאה סָאד ; ריט ן'פיוא
 ,ריט ןיא ןעּפַאלק טמענ קיישזד .ןהעגקעװַא ןענעק טינ ןעלָאז ייז ,ןעס
 ןיא ייז טפור קיישזד .ּפֶא ךיז ןעפור ,סבעקס יד ,ךאלדיימ יד ןוא
 -ַאלשראפ ןיא ריט יד לייוו ,ןעמוקסורַא טינ ןענעק ייֵז רעבָא ,קיירטס
 טכאמ ,סָאלש םעד ּפִא טהערד רע :הצע ןא קיישזד ךיז םינ .ןעס
 לייורעד .סיױרַא פאש ןופ ךאלדיימ יד ןערהיפ טמענ ןוא ריט יד ףיוא
 טמענ קילגמוא ןייז גידנעהעזרעד ןוא ןעמוקעגנָא סָאבעלאב רעד ןיֹוש זיא
 -ענ טָאה רעצימיא .?לעמוט א טרעװ סע ?!סילָאּפ; :ןעיירש רע
 ּפִא םהיא טרהיפ ןעמ ןוא ן'קיישזד טריטסערַא ןעמ .ןאמסילָאּפ ַא טכַארב
 | .טרואק טעקרַאמ סקעסע ןיא

 ,סיוא סעלא טרעה רע .תודע יד ןענערפסיוא טמענ שזדָאשזד רעד
 -לאה ךיז זומ רע זא ,לייטרוא ןא סױרַא טיג ןֹוא ןע'קיישזד טכַארטַאב
 רעצימיא זא ןוא ,("סיּפ יד ּפיק וט,) ןעטַאנָאמ סקעז ראפ ךילדירפ ןעט
 ,סע טסייה ,עיטנַארַאג סלא ,לייב ראלָאד 800 ןענייל םהיא ראפ ףראד
 סקעז עגידנעמוק יד ןיא ןייז וצ רעהעג'ס יו ןערהיפפיוא ךיז טעוו רע זא
 ,לייב 800 יד ןענייל לָא'ס רעװ ןעװעג טינ ןיא סע יװ יֹוזא .םישדח
 .ןיירא רעלעק ןיא טרהיפענּפָארא ךיילג םהיא ןעמ טָאה

 -ער אזא טינ ,ךיז טהעטשראפ -- ,עמאמ ס'קיישזד ןזיא טכַאניײב
 רהיא טָאה ןעמ זא ,ןעראוועג רָאװעג -- ,ןהֹוז רהיא יוװ ,עקרענָאיצולָאװ
 ,ּפאש ןופ סנירעקיירטס יד ,ךאלדיימ יד .רעסאוו ן'רעביא טקישרַאפ ןהוז
 רהיא ןעבָאה ,הרושב עגירעיורט יד ןעגָאזנָא ןעמוקעג רהיא ןענייז עכלעוו
 טרָאד .טירטס ווָאלדול 81 ןיא ,ןעטפאשקרעוועג יד וצ ןהעג וצ ןעטארעג
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 ןופ ראטערקעס ןענידסלאמאד םעד ,ךימ טכוזעג ןוא ןעמוקעגנ ייז ןענייז

 .ןעטפַאשקרעוװעג יד

 טעּפש טשרע .ןעוװעג טינ סיִפֶא ןיא נָאט םענעי רעבָא ןיב ךיא

 ןיימ רימ טָאה ,ןעגניטימ עלא ןופ םייהא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,טכַאנייב

 סעּפע ןעיירפַאב ףראד ךיא זא ,טכוזעג ךימ טָאה ןעמ זא ,טלהעצרעד רעטומ

 ,רעכאמיסקאב-רעפייפ ןעטריטסערא ןַא

 רעד זא ,ןענופעגסיוא ךיילג ךיא בָאה הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא
 .טנעקעג טוג בָאה ךיא ןעמעוו ,קיישזד דניירפ ןיימ זיא רעטריטסערא

 טָאה סאוו ,רעּפיק-רָאטס א ןענירק וצ ןעננולעג ריס זיא תורצ טימ םיוק

 ןעמ םוא ,ראלַאד 2800 ראפ דנָאב א ןעביירשוצרעטנוא טניליוועגנייא

 .ןעיירפאב ןע'קיישזד לָאז
 .ן'קיישזד טלייבענסיורא ןעבָאה רימ זיב נעט ייווצ ןעמונעג טָאה סע

 ןהעג ןענעוורעד טינ ךיז לָאז רע זא ,טגָאזעגנָא ךיא בָאה ן'עמאמ ס'קיישזד

 -ָארט ןעכאמ וצ , -- געװ ןיימ קעווא ךיא ןיב ןיילא ןוא ,ּפאש םוצ רהעמ

 ,סעסָאב ערעדנַא ייב "לעב

 וצ טלייאעג טינ ךיז רע טָאה ,טיירפאב ן'קיישזד טָאה ןעמ .ןעוו

 סָאבעלאב םענעזעוועג ןייז וצ קעווא ךיילג זיא רָאנ ,םייחא רעהירפ ןהעג

 רעד .רעסאוו ן'רעביא םהיא ןעקישראפ ראפ ,םהיא טימ "ןענעכערּפָא , ךיז

 -ענ טינ פאש ןיא דארג סָאבעלַאב םעד טָאה רע סאוו ,ןעוועג זיא קילג
 | .ןעפארט

 ,טלהעצרעד רעטומ ןייז םהיא טָאה ,םייהא ןעמוקעג זיא קיישזד ןעוו
 -נאדאב רימ ןעמוקעג ךיילג זיא רע .םיירפַאב םהיא ךיא בָאה סָאד זא
 רעהירפ טינ ךיז טעװו רע זא ,קילנמוא ןייז טלהעצרעד רימ טָאה ןוא ןעק
 טָאהעג בָאה ךיא .ןעגרָאמ יו סָאבעלַאב ןייז טימ ןענעכערּפָא ןענעק
 סָאד ןענײלּפָא לָאז רע זא ,םהיא ייב ן'לעוּפ וצ באשזד ןערעוש א רהעז
 ןעטַאנָאמ סקעז ףוא תוחּפה ?29 סָאבעלאב ן'טימ ךיז "ןענעכערּפָא,
 ,טייצ

 רַאפ רעגיד'הרצ א ןעבילברַאפ םויה-דע זיא דיירט סקאב-רעּפייּפ רעד
 ,ןעלַאטש ןיא ךיז ןעניפעג דיירט ןופ רעּפעש עטסרהעמ יד .רעטייברא יד
 -עננָא ןענייז סליבָאמָאטיױא יד רעדייא ,דרעפ ןעטלַאה טנעלפ ןעמ ואוו
 פעסיבא טציא ןענייז רעכאמ סקאב-רעּפייּפ יד ןופ ןעטסנידרַאפ יד .ןעמוק
 ,עכילגעלק ץלא ךָאנ ייז ןענייז ךָאד ,לָאמא יו רעכעה

 -ייז סע סקיירטס ?יפיוו ןענעכערוצסיוא רעווש רהעז רימ ראפ זיא סע
 סנאינוי טריזינַאנרַא .רעכאמ סקאב-רעּפייּפ יד ייב ןעמוקענרַאפ ןאד ןענ
 .ןהעצ לָאמ א יו רעגינייוו טינ רעבָא רימ ןעבָאה דיירט םענעי ןיא
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 ןעועג זיא ןאינוי א ןיא רעכאמ סקאב רעּפייּפ יד ןעריזינַאגרָא וצ
 ןענייז רעטייברא להָאצ עטסערג יד ?ייוו ,ןעכאז עטסרעווש יד ןופ ענייא

 -ַאב ןייק םינ ןענייז ייז ןוא ,ןעטעטילאנָאיצַאנ ענעדישראפ ןופ ןעיורפ

 סָאד טצאשענ טרעו סע .עירטסודניא רעד ןיא טנעמעלע רענידנעטש

 ,ךאפ סקאב רעּפייּפ ןיא ךאלדיימ עיינ ןיירא ןעמוק רהאי ףניפ-ריפ עדעי

 -ייה ייז לייוו ,דיירט םעד ןעזָאלראפ ןענירעטייברא עגירעהירפ יד ןוא

 .טייברא ןעכאפ עטלהַאצַאב-רעסעב ןיא ןיירא ןעהעג רעדא ,ןעטאד

 ַא טרעלקרע ןאינוי רעכַאמ סקאב-רעּפייּפ יד טָאה 1916 רהֶאי ןיא

 שטָאכ ןוא ,טייצ עגנאל א טרעיודענג טָאה רעכלעוו ,קיירטס ל?ארענעגנ

 -רא יד ןעבָאה ךָאד ,ןעראוועג ןענואוועג ןעצנאגניא טינ זיא קיירטס רענעי
 .תֹוריכש ערעייז ףיוא גנורעכעה עסיורג א ןענארקעג רעטייב

 רעּפייּפ םעד ןיא ןעריזינַאגרַא וצ ןעננולעג זיא ןאינוי עקרַאטש ַא

 ירנע ה ןעוועג זיא רעזײנַאנרָא רעייז ןעוו ,1919 רהאי ןיא דיירט סקאבי

 ןיא רעהירפ רעוט רעטלא ןַא ,רָאטַאטיגַא רעדנעצנעלג א ,ר ע נג עי

 -עג ןאד ןעבָאה רעטייברא יד .ּפ .ס רעד ןיא ךָאנרעד ןוא .ּפ .9 ,.ס רעד
 -עדָאפ-ןאינוי ערעדנא עלַא ןוא טייברא ךָאװ א ןעדנוטש 44 יד ןענואוו

 לייוו ,טייצ רהאי ןייא זיולב ןעטלאהעננא סע טָאה רעבָא רעדייל .ןעגנור

 ןופ הפנמ רעד טימ "עיצקאער, יד ןעמוקעננָא ןיא סע יװ לענש יוזא

 -לעוו ,סעסקאב רעּפייּפ יד ןופ ןעטנאקירבאפ יד ןעבָאה ,"ּפאש ןעּפָא ,

 רעדיוו ,סנָאשייאיסָאסא סרערושטקעפונאמ ייווצ ןיא ןעדנובראפ ןענייז עכ

 סעד ןעטינשעג ןעבָאה ייז ,ןאינוי סרעקיימ סקַאב רעּפייּפ יד ןעכָארבוצ

 טָאטשנא .ןעדנוטש-סטייברא יד טרעגננעלרַאפ ןוא תוריכש ס'רעטייברא

 ןוא ךאו א ןעדנוטש 92 טצעי רעכאמ סקאב רעּפייּפ יד ןעטייברא ,4

 .תוריכש ערענעלק ךיוא ןענידרַאפ

 יז ,ןאינוי סרעכאמ סקַאב רעּפייּפ ַא ךָאנ טריטסיזקע נָאט ןעניטנייה ייב

 יד טצעי ןעמענראפ עכלעוו ןענישַאמ עיינ יד בעילוצ ךאוש רעבָא ןיא

 םעד ןעריזינַאנרָא וצ רעווש זיא'ס לייוו ןוא ,טנעה עכילשנעמ ןופ רעצעלּפ

 ןענייז רעטייברא להָאצ עטסערג יד .דיירט ןיא טציא טיײברַא סָאװ טנעמעלע

 -אמ סאוו יד ,ייז ןופ לָאצ עניילק א ןיולב .ךאלדיימ עגנוי ןוא ןעיורפ

 -טע ןענידראפ ןוא ךָאו א ןעדנוטש 49 ןעטייברא ,סעסקאב עדנור יד ןעכ

 | .תוריכש ערעסעב סָאװ



 .סרעברַאב עשידיא יד ןופ ןָאינוי יד

 -ראפ יד טָאה ןאינוי (רעכַאמקירַאּפ) סרעברַאב עשידיא עטשרע יד
 ןופ דייסטסיא רעד ףיוא טעדנירגעג ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייא
 טָאה ןאינוי סרעבראב ?אנָאשענרעטניא ןא .1894 רהאי ןיא ,קראי ןינ
 טָאה ןאינוי עשידיא יד .1887 רהָאי םעד טייז דנאל ןיא טריטסיזקע

 .ןעגנאגעגרעטנוא זיא ןוא טייצ עצרוק א טריטסיזקע
 ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייארַאפ יד טָאה לָאמ ןעטייווצ םוצ

 ןענעלפ טייצ רענעי ןיא .1906 רהאי ןיא ןאינוי סרעברַאב א טעדנירגעג
 -:ידַאב עוויטימירּפ רעטנוא ןעטייברא ךָאנ רעטייברא-רעברַאב עלא יד
 ראפ טַאנָאמ ןופ סָאבעלאב םייב ןעטייברא טנעלפ רעטייברא רעדעי .ןעגנוג
 ןוא דראָאב טימ, ןעפורעגנ ךיז טָאה סע ,טסעק טימ טַאנָאמ א ראלַאד 0-8
 | ,?ישזָאל

 ןייק טאהעג טינ ןייֵלַא טָאה רעכלעוו ,סָאבעלַאב א ייב טסעק ןעסע |
 ,ןעגינעגראפ רעסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא ,גנוניואוו עגידנעטשנא

 ייס ,םָאבעלַאב םעד ןופ ייס ,רעברַאב א ןופ ןעדנוטש-סטייברא יד
 -נע ןוא הירפ רעד ןיא 6 ןופ ןעגנאפנָא ךיז ןעגעלפ ,רעטייברא םעד ןופ
 רעברַאב א ןעוו .,ךאוו א געט ?7 ,טכַאנייב רעגייזא 12 רעדא 10 ךיז ןעגיד
 טנעלפ ,רעטייברא ןא ןעבָאה טפראדעג ןערהאי ענעי ןיא טָאה סָאבעלאב
 ןיא טצעזעגסיוא ןעציז ןענעלפ סע ואוו ,טנעגא ןא וצ ןהעג ןעפראד רע
 סָאבעלַאב רעד ןוא רעטייברא עטגיטפעשַאבנוא עלא רעמיצ ןעסיורג א
 -רא:רעבראב עטארייהראפ ןייק .רעטייברא ןא ןעביילקסיוא ךיז טגעלפ
 טגעלפ רעטייברא רעברַאב ַא ןעוו ,ןעועג טינ טייצ רענעי וצ זיא רעטייב
 -עלַאב א ןערעוו ןוא רָאטס-רעלעק א ןעגניד ןיילא רע טגעלפ ,ןעטארייה
 ,ךיז ראפ סָאב

 רהאי ןופ ןאינוי רעטייברא רעברַאב רעשידיא רעד ןופ רעדנירג יד
 רָאנ ןענייז סאוו ,ןעטנארגימיא עננוי ענעטירשעגטרָאפ ןעוועג ןענייז 60
 -עט ןעוועג ןענייז ייז ןופ עגינייא ,דנַאלסור ןופ ןעמוקעגנָא טַאהעג סָאװ
 .ןעייטראּפ ערענאיצולאווער ערעדנא יד ןיא ןוא "דנוב , ןיא גיט

 טלעטשעג טָאה ןאינוי רעברַאב עזיד סאוו ,ןעגנורעדָאפ עטשרע יד
013 | 
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 ךָאו א ראלַאד 8 :ןעוװעג ןענייז ,1906 רהאי ןיא םיטַאבעלַאב ערעייז וצ

 -ייזא 9 זיב הירפ רעד ןיא 7 ןופ ןעדנוטש-סטייברא .טסעק ןהֶא תוריכש

 .ךאוו רעד ךרוד הור נָאט ןייא ןוא .דנעווא ןיא רעג

 -עג קיירטסי-ּפאש א ןעניוועג וצ רעווש ןעוועגנ זיא ןערהאי ענעי ןיא

 -יּפ יד טּפֶָא רהעז ןענעלפ ןעיורפ סעמעוו ,םיטַאבעלַאב-רעברַאב יד ןעג

 ןאד ןעמ טגעלפ רעקיירטס ןייא טינ .רעסאוו עניכָאק טימ ןעסיגַאב םטעק

 רעד .ןייל טעקיּפ רעד ןופ סרעסעמ טימ םענעטינשוצ א ןעמענקעווא

 -עג גיטומ ןעבָאה רעטייברא יד רעבָא ,רערעװש א ןעוועג זיא ףמאק

 "ָאה ןאינוי סרעברַאב רעד ןיא סרעשזדענעמ יד .ןענואוועגנ ןוא טקיירטס

 ,| י ק ס ו ג .ר ןיא 1911 רהֶאי ןיא .ןעטיבענ לָאמ עלַא ךיז ןעב

 -עג ,ּפאש רעברַאב א ןיא רעטייברא ןא ןעוועג טלָאמעד זיב זיא רעכלעוו

 -ראעג ךילדימרענוא טָאה רע ןוא ןאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןעראוו

 -טסיא רעד ףיױוא רָאנ טינ רעטייברא רעבראב יד ןעריזינַאגרָא וצ טייב

 ,ליוזנָארב ןיא ןוא םעלרַאה ןיא ךיוא רָאנ ,דייס

 טסיא רעד ףיוא רעטייברא רעברַאב יד ןעבָאה 1912 רֶהָאי ןיא

 -נוטש-סטייברא יד זא ,קיירטס ַא ךרוד טפמעקענסיוא קראי וינ ןופ דייס

 ןוא רענייזא 7 טָאטשנא הירפ רעד ןיא 8 ןופ ןעננאפנָא ךיז ןעלאז ןעד

 .ךאוו א ראלַאד 11 ףױא ןעראוועג טרעכעהעג ןענייז תוריכש יד

 רעד ןופ לאקאל א טריזינַאגרָא ךיוא טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה סע

 .ב ןעװעג זיא רעשזדענעמ רעייז ,?יווזנָארב ןיא ןאינוי סרעברַאב

 -רא יד ןעבָאה ןעטרָאד ךיוא .רעטייברַארעבראב א ,ס ב ָא קי יש ז ד

 ,ןעגנוגנידַאב-סטייברא ערעסעב טפמעקענסיוא רעטייב

 ֹוֲא סרעקריאוו לעירטסָאדניא , יד ןענייז ,1918 רהֶאי ןופ רעמוז ןיא

 ,קראי וינ ךָאנ טסעוו רעד ןופ ןעמוקעגּפָארא (".וו .וו .א) "דלריאוו יד

 רעטייברַא-רעברַאב עלא ןעבָאה ייז ןוא ,ר ָאט ע .א רערהיפ רעייז טימ
 -נורא ליװזנָארב ןוא קראי וינ ןופ רעּפעש ןאינוי-טינ ןוא ןאינוי יד ןופ

 -ייברא רעברַאב טּפעלשענטימ ךיוא ןעבָאה ייז .קיירטס א ןיא ןעמונעגרעט

 טינ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןאינוי ?אנָאשענרעטניא רעד ןופ סרעבמעמ ,רעט

 | ".וז .וז .א, רעד ןָא ןעסילשנָא טלָאװעג
 א ןױלב ןעמונעג רעבָא טָאה סע .ענאל ענדָאמ א ןעוועג זיא סע

 זיא ".וו .וו .א} לאקאל םעד ןופ ןוא קיירטס םענעי ןופ ןוא ןעכָאװ רָאּפ

 | .ןעבילבענ טינ רָאג

 טסיא רעד ףיוא ,782 לאקאל ןאינוי סרעברַאב לאנַָאשענרעטניא יד

 ףליה רעד טימ ןעבָאה ,ליװזנָארב ,657 לאקאל ןוא ,קראי ןינ ןופ דייס



 015 אקורעמַא ןוא סנָאונוו עשודוא

 ןעריזינַאנרָא וצ ןעמונעג ךיז לאנָאשענרעטניא רעייז ןופ עטמאעב יד ןופ

 .סלאקאל 8 ןיא קראי וינ רעטיירג ןופ רעטייברא רעברַאב עלא
 תוריכש יד טרעכעהעג ןאינוי סרעברַאב יד טָאה 1919 רהֶאי ןיא

 רעד טָאה טייצ רענעי וצ .,ךָאו א ראלָאד 28 זיב רעדילנטימ ערהיא ןופ
 -רע ןיא דלאוונירנג .א ןוא ,טרינניזער ,ןיקסונ .ר ,רעשזדענעמ ןאינוי

 רעד ןופ ןאינוי סרעברַאב רעד ןופ רעשזדענעמ סלא ןעראוועג טלהעוו

 ,קראי וינ ,דייס טסיא

 סאקַאל 5 ןַארַאפ קראי וינ רעטיירג ןיא ןענייז גָאט ןעניטנייה ייב

 עכלעוו ,אקירעמַא ווא ןאינוי סרעברַאב לאנָאשענרעטניא רעד ןופ סנאינוי
 1,400 ַא ייב ןענייז ייז ןופ .רעדילנטימ 6,000 םורא ןעמאזוצ ןעלהעצ
 -'רא רעברַאב יד .רענעילַאטיא סנעטסיימ ןענייז ענירעביא יד .,ןעדיא
 .סלאקָאל עשידיא ערעדנוזַאב ןייק םינ ןעבָאה רעטייב

 לָאמא ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא רעברַאב עכילטסירק ןוא עשידיא יד
 ךראָאב , ראפ טייבראעגנ -- ןאינוי ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ייז ןעוו ---
 -אד 87 טציא ןעמוקאב ,טַאנָאמ א תוריכש ראלָאד 06 ןוא "יַשזָאל ןוא
 .-אב ייז סאוו ,ןעמַאננייא יד ןופ ןעטנעצָארּפ יד טימ ןעמאזוצ .ךָאו א ראל
 יד ץוח א ,ךָאו א ראלָאד 82 םורא תוריכש ערעייז ןעפערטאב ,ןעמוק
 יד ןעבָאה טינשכרוד ןיא .רעמַאטסָאק יד ןופ ןעגירק ייז סָאװ ?סּפיט;,
 -רא יד יו רהאי ן'כרוד טייקגיזָאלסטייברא רעגינייוו רעטייברא-רעברַאב
 קראי ןינ ןיא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םעד וצ .סדיירט ערעדנַא ןופ רעטייב
 טָאה ,ןעסָאלשעג ןייז רעּפעש רעבראב עלא ןעזומ גָאטנוז זא ,ץעזעג ַא
 טינ לאמנייק טָאה רע ןעכלעוו ,ךאוו ןיא גָאט םעיירפ א רעברַאב רעד
 -עג ענינייא טפמעקענסיוא ךיוא ןעבָאה רעטייברא רעבראב יד .טַאהעג
 .ייז רַאפ טלהָאצאב ןענירק ןוא יירפ ןייז וצ םיבוט םוי עכילצעז

 -ארטעגייב ?יפ רהעז ןעבָאה ,ןענָאזרעּפ עטנָאמרעד ןיוש יד רעסיוא
 .ס ןוא טאלבנעטסעק .א ,ןאינוי סרעברַאב רעד ןופ נלָאפרע םעד וצ ןעג
 -אל ןופ ,ןיקנעמ .ד ; דייס טסיא רעד ףיוא 2 פאקַאל ןופ ,גרעבנעוועל
 .ה ,918 לאקאל רענילקורב ןופ ,אלעמַאטסאט .שזד {ליװזנַארב ,097 לאק
 ,900 לאקאל ןופ ,ןײטשּפע .שזד ןוא ,0 לאקאל רעסקנָארב ןופ ,אטניווק
 ,םעלראה



 .רעטײברַא-רעטסוש עשידיא יד ןופ סגָאינוי יד

 ןיא עטייל-ןָאיני עטשרע יד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז רעטייברא-ךיש יד

 טשרע ,רעטײברַא עשידיא ןייק טינ ןעוועג ןענייז סָאד רעבָא ,עקירעמַא

 ןופ ןעמוקעג רעהַא ןענייז טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רע80 יד ןיא

 ךיוא ָאד ןענייז עכלעוו ,רעּפעטש-ןעשַאמַאק עשידיא ןעלוּפ ןוא דנַאלסור
 .טייל-ןָאינוי ךיוא רעטעּפש ןוא סרעטיפ-הוש ןערָאװעג

 לָאמא עקירעמַא ןיא ךיוא ןענייז ױזַא םייה רעטלַא רעד ןיא יו טקנוּפ

 ַא ןעװעג ןיא יירעטסוש .רעטײברַא-טנַאה ןופ ןערָאװעג טכַאמעג ךיש |

 טָאה'מ .,ךיז ןענרעל ןופ ןערהָאי ןוא ןערהָאי טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,טסנוק

 ןעטיירנוצוצ ױזַא יו ןענרעלוצסיוא ךיז ידכ ,רהָאי ןעביז ןעטייברא טפרַאדעג

 ךאלטפיטש ןענַאלשוצניירא יוזא יו ,ליוז ןעכילרעסיוא ןוא ?יוזניא םעד

 -יוא טרעדָאפעג ןעבָאה סָאװ ,ןעסעצָארּפ-דנאה ערעדנַא ענעדיישראפ יד ןוא

 .טייקטקישענ ןוא טייקטינעג עכילנהעוועגרעס

 ןערָאװעג טרהיפעגנייא עירטסודניא-ךוש רעד ןיא זיא סע יװ ךיג ױזַא

 רעד ,אקירעמַא ןיא סנעטסגינעוו ,ןעדניוושראפ ןעמונעג ןעבָאה ,עירענישַאמ

 ,טסייל ןוא רעסעמ ,רעמַאה רעד ,טאטשראוו רעשרעטסוש רעטלַא

 .טריזינָאיצולַאװער ןעצנַאנניא .עיצקודָארּפ-ךוש יד טָאה עירענישַאמ יד

 עטסעיינ עלַא יד טריצירבאפ ןערעוו סע ואוו ,רעטנעצ רעטסערג רעד

 ךיז ןעניפענ ָאד ,קרָאי וינ ,ןילקורב זיא ,ךיש סידייל יטלעוואנ ןופ סעדָאמ

 .ןעקירבאפ-ךיש ערענעלק ןוא עסיורג טרעדנוה ייווצ רעביא

 -אסאמ ןיא ךיז טניּפעג עירטסודניא-ךוש רעד ןופ רעטנעצ-טּפיוה רעד

 -אב עכלעוו טדעטש ןַארַאפ ןענייז טייטס םענעי ןיא .טייטס סטעזושט

 -לעפאב רעד ןופ לייט רעסיורג א ואוו ןוא ןעקידבַאפ-ךוש ןופ זיולב ןעהעטש

 -עקלעפאב יד ,ליּפשייב םוצ ,יװ ,סעקרעטסוש ןוא סרעטסוש ןענייז גנורעק

 ןָאטּפמעה-הטרָאנ ָארָאבלאמ ,םעלייס ,ליהרעווייה ,ןיל ,ןָאטקָארב ןופ גנור

 .ןעקירבַאפ-ךוש ךס ַא ןַארַאפ ןענייז סיאול .טס ןוא ָאנַאקיש ןיא ךיוא .א .א

 רַאפ ךיש ןעטרָאס עלַא טכַאמעג ןערעוו טייטס סטעזושטאסאמ ןיא

 טייברַאעג ןערעוו סיאול .טס ןוא ָאנַאקיש ןיא .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 .סרעּפילס ןוא ךישדןעיורפ ןעטרָאס ערעגיליב יד זיולב
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 להָאצ עסיורג יד רעסיוא ;ןאראפ ךיוא ןענייז קראי וינ רעטיירנ ןיא

 +-נעס טכאמ ןעמ ואוו ,ןעקירבַאפ עסיורג רָאּפ א ,ךיש-ןעיורפ ראפ ןעקירבַאפ

 ,"םנניגעל , ןוא ךיש-יימרַא ,(ךיש-רעמוז עכלעזַא) סלעד

 -טנא ןעטסקראטש םא עירענישַאמ יד זיא עירטסודניא-ךוש רעד ןיא

 עלַא .,ןישַאמ רעדנוזאב ַא ןַארַאפ זיא טײברַא לייט ןעדעי רַאפ .,טלעקיוו

 זיולב טננידרַאפ רעכלעוו ,טסָארט ַא ןופ טרילָארטנָאק ןערעוו ןענישַאמ-ךוש

 .ןענישַאמ יד

 זיא עכלעוו ,"ןָאינוי סרעקריַאװ הוש ןוא טוב , לאנָאשענרעטניא יד

 ךיז רעטנוא טָאה ,רָאביײל ווָא ןָאשיירעדעּפ ןעקירעמַא רעד טימ ןעדנוברַאפ
 ,דיירט ןופ רעטייברַא טנעצָארּפ 40 סנָאינוי לַאקָאל 800 ןיא טריזינַאנרָא

 סטעזושטאסאמ ןיא ךיז ןעניפעג דנַאברַאפ ןעזיד ןופ סנָאינוי עטסיימ יד

 יד ןעפמעטס עכלעוו ,רעּפעש-ןאינוי ןעסאמ ןאראפ ןענייז סע ואוו ,טייטס

 -רַאפ רעזיד טָאה קראי וינ רעטיירנ ןיא .ּפמעטס לעבייל ןאינוי ַא טימ ךיש

 ואוו ,ןילקורב ןיא ּפַאש ןָאינוי ןייא זיולב ןוא סנָאינוי לַאקָאל ענינייא דנַאב

 -ןָאינוי רעטנוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,רעטייברַא 800 טניטפעשאב ןענייז סע
 ,ןעגנוננידאב

 טריזינַאגרַא ןאינוי "סרעקריאוו חוש ןוא טוב , יד טָאה 1910 רהָאי ןיא

 רעבָא ,רעטײברַא עשידיא ןופ 469 לַאקָאל סרעטיפ-הוש ַא קרָאי וינ ןיא
 ןעבָאה רעטיײברַא עשידיא יד .טָאהעג טינ גלָאפרע ןייק טָאה ןָאינוי עזיד
 טכארטאב םהיא ןעבָאה ייז לייוו ,דנאברַאפ םעד וצ ןעגנאלאב טלָאװעג טינ

 ,ויטַאװרעסנָאק וצ רַאפ

 -ענ רעטייברַאךיש עשידיא דנעזיוט עגינייא ןעבָאה 1919 רהָאי ןיא
 -יירטס יד ןענייז טלָאמעד .,ןילקורב ןיא ןעטַאנָאמ יירד רעביא סקיירטס
 דעטיינוי יד , ןעפורעג ךיז טָאה סָאװ ,ןָאינוי ַא ןיא טריזינַאנרַא ןעווענ סרעק
 "רהעידדוג , יד לייוו ,ןערָאלראפ קיירטס םעד ןעבָאה ייז ."סרעקריאוו-הוש

 -דוג , עלַא ןוא ,ןילקורב ןיא ןָאינוי ענעגייא ןַא טַאהענ ןעבָאה סרָאטיירּפַא

 .טייברַא רעד וצ רעּפעש יד ןיא קירוצ קעװַא ןענייז סרָאטיירּפַא "רהעי
 טקיירטסעג רעדיוו ןעקירבאפ-ךוש רענילקורב ןיא ןעבָאה 1019 רחֶאי ןיא

 -סטייברַא ערעסעב טרעדָאּפעג ןַאד ןעבָאה ייז .רעטײברַא דנעזיוט עגינייא
 .ןָאינוי "טנעדנעּפעדניא , רעייז ןופ גנונעקרענַא ןוא ןענָאיצידנָאק

 תעב סָאװ ,םעד בילוצ ןעגנַאגעג ןערָאלרַאפ זיא קיירטס רענעי ךיוא
 .רעקרַאטש ַא ןיא טגינייארַאפ ןעוועג ךיז ןעשיווצ ןענייז ןעטנאקירבאפ יד
 -וצ ןוא ןעסירוצ ךיז ןעשיווצ ןעוועג רעטייברא יד ןענייז ,ןָאשיײאיסָאסַא
 ,טלייט

 -ָאה ,טפנוסוצ רעד ןיא סקיירטס ערעטייוו ןופ ךיז ןענערָאװאב וצ ידכ
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 -בַאפ יד ןוא "ןָאינוי-ינַאּפמָאק , א טריזינַאגרָא ןעטנַאקירבַאפ-ךיש יד ןעב

 רעד טימ טנעמירגַא ןַא ןעסַאלשעג ךיילג עקַאט טָאה ןָאשיײאיסָאסַא-ןעטנַאקיר
 ."ןאינוידינַאּפמָאק ,

 -רַאפ םענעי ןופ רעטייברא-ךיש עליפ ןעבָאה 1928 רהָאי ןופ עדנע ןיא
 .רעּפעש-ךיש רענילקורב יד ןיא טײברַאעג קירוצ ןיוש קיירטס םענערָאל

 שרעדנַא ?ייוו ,"ןָאינוי-ינַאּפמָאק , רעד וצ טגנַאלאב ,ךילריטַאנ ,ןעבָאה עלַא
 ןעבָאה רעטײברַא יד ןעשיווצ רעבָא .ןעטיײברַא טנעקעג טינ טרָאד ןעמ טָאה
 וצ שיגרענע ליטש רעד ןיא ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה סָאװ ,ענױזַא ןענופעג ךיז
 ןיא ןערעוו טלעדנאווראפ לָאז "ןָאינוי-ינאּפמָאק , יד זא ,םעד ראפ ןעטיײברַא

 ןעלהַאװ יד ייב :; ןעוועג זיא רערעייז ןאלּפ רעד ,ןָאינוי-דיירט רע'תמא ןַא
 ע'תמא ןופ טעקיט ַא ןעלעטשוצסיורא ןאינוי רעד ןופ עטסאעב יד ראפ

 | .ןעטאדידנאק-רעטייברַא
 רעטײברַא-ןָאינוי עלעיּפיצנירּפ יד .ןעועג עקאט סע ןיא ױזַא ןוא

 -ןָאינוי עלַא רַאפ ןעטאדידנאק ערעייז טימ טעקיט ַא טלעטשעגסיורא ןעבָאה

 ע'תמא יד רַאפ טמיטשענ ןעבָאה רעטייברא יד ןופ טייהרעמ יד .רעטמע
 טָאה טעקיט-רעטיײברַא רעד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,טיילדןָאינוי

 -לעוו ,רעטַאק-הוש א ןערָאװעג טלהעוורע זיא טנעדיזערּפ סּלַא .טניזעג ןַאד

 -רע ןַאד ןענייז ױזַא ןוא ,ןַאמ ןָאינוי ןעטוג ַא סלַא טנעקעג טָאה ןעמ ןעכ

 רעד ןופ עטמאעב יד סְלַא טייל ןאינו ע'תמא עלא ןעראוועג טלהעוו
 הוש ןעקירעמא יד, סלא ןערָאװעג טנאקאב םעדכַאנ זיא עכלעוו ,ןאינוי

 -יוט 10 רעבירַא ןופ טפַאשרעדילנטימ ַא טימ "ןילקורב ווֶא ןאינוי סרעקראוו

 | ,רעטייברא דנעז

 "קעפונאמ הוש רעד טימ טנעמירגַא רעד טגידנעעג ךיז טָאה ןַאד עדַארג
 ייב ןָאזיס יזיב ַא ןעוועג ןַאד זיא סע יוװ ױזַא .ןָאשײאיפָאסַא סרערושט
 -ירנַא ןַא ןָאינוי סרעקריִאו הוש רעד טימ ןעסָאלשעג ייז ןעבָאה ,סעסָאב יד
 ,ןָאינוי-דיירט רע'תמא ןַא ןופ ןעננוגנידאב טאהעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,טנעמ
 ןעקיירטס' רעבָא ,ןָאשיײרטיברַא ןענעוו טקנוּפ ַא ןעוועג זיא טנעמירגַא ןיא
 ,"ןָאינוי ינַאּפמָאק , רעד רעטנוא יו ,ןעטָאברַאפ ןעוועג טינ רהעמ ןיוש זיא

 הוש ןעקירעמַא , רעד ןופ רעדילגטימ יד ןעבָאה רעטעּפש רהָאי ַא טימ
 טנעמירגַא םעד ןיא טקנוּפ ַא טרהיפענכרוד ןילקורב ןופ "ןָאינוי סרעקריָאוװ

 טלייטראפ זומ ןעקירבאפ-ךיש יד ןיא טייברא יד זא ,םיטַאבעלַאב יד טימ

 טָאה טקנוֿפ רעד .רעטײברַא עֶלַא ןעשיווצ קעלס ןופ טייצ ןיא ךיילג ןערעוו

 ,רעטייברא ןַא ןעקישקעװַא ןאד רָאנ ןעק סָאבעלַאב רעד זא ,טעטיולעג ךיוא

 | .ראפרעד עכַאזרוא עכילדנירג ַא טָאה רע ןעוו

 "ןָאינוי סרעקריָאוװ הוש ןעקירעמַא  עזיד טָאה רעטעּפש רהָאי ַא טימ
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 ןעבָאה רעטייברא יד ןוא ןָאשיײאיסָאסַא רעד טימ ךילדירפ טלעטעסענ רעדיוו

 ,רעהירפ רהָאי ַא טימ יוװ ןענָאיצידנָאק ערעסעב ךָאנ ןענָארקענ סלָאמאד

 -ראטש א ןעוועג זיא סָאד ,ןָאינוי רעזיד טלהעפענ רָאנ טָאה ךאז ןייא זיולב

 .דנָאפ-קיירטס רעק

 טָאה עכלעוו ,"ןָאינוי סרעקריַאװ הוש ןעקירעמַא, רענילקורב יד טָא

 -- ,רנעזיוט ןהעצ ןופ טפאשרעדילנטימ ַא טאהעג 1920 רהָאי ןופ עדנע ןיא

 ןילקורב ןופ ןעקירבַאפ-הוש עטסערג יד טרילָארטנַאק טָאה עכלעוו ,ןָאינוי א

 יד ןופ ןעֶרָאװעג ןעכָארבוצ םורא טייצ רעצרוק ַא ןיא זיא --- ,קרָאי וינ ןוא

 .ןעטסינומָאק

 -נא רעד ןענידנע טפראדעג ךיז טָאה סע ןעוו ,1926 ,טסוניוא ןיא

 -נָאק ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,ןָאשייאיסָאסא רעד טימ ןאינוי רעד ןופ טנעמיר

 ,1998-1097 ראפ טנעמירגא םעיינ א ראפ םידדצ עדייב ןעשיווצ ןעצנערעפ

 טסואוועג ןיוש ןעבָאה ןעקירבאפ עסיורג רענילקורב יד ןופ םיטַאבעלאב יד

 ,ןָאינוי רעזיד ןיא ןֶא ןערהיפ ןעטסינומָאק יד סָאװ ,סערווענאמ יד ןעגעוו

 ןעלייט טינ רחעמ טייצ-קעלס ןיא ןעליוו ייז זַא ,טרַאּפשעגניײיא ךיז ייז ןעבָאה

 -וצּפֶא טכער א ןעבָאה קעלס ןופ טייצ ןיא ןעליוו ייז רָאנ ,טײברַא יד ךיילג

 ץנערעפנָאק יד ,רעטייברַא ענעמוקענפיורא עטצעל יד ןופ עגינייא ןענעל

 ערעננעל א ןעננַאגעגנָא ןיא ןָאשײאיסָאסַא רעד ןוא ןָאינוי רעד ןעשיווצ

 ןייק זַא ,טסואוועג ןעבָאה ןָאינוי רעד ןופ רערהיפ יד יו ױזַא ןוא ; טייצ

 עשיטסינומָאק יד ןופ טכאושענּפָא זיא ןָאינוי יד ןוא ,טינ ייז ןעבָאה עסַאק

 -ענרָאפ סעסָאב יד ןעבענכָאנ לָאז ןעמ יצ עגַארפ יד ייז ןעבָאה ,סעקַאטַא

 לָאז ןעמ זַא ,טמיטשאב טָאה םודנערעפעד רעד .םודנערעפער א רַאפ טגעל

 -קיד עשיטסינומָאק יד ךיוא ןעבָאה סלָאמאד לייוו ,ןעבעגכָאנ טקנוּפ םעד
 ןעטנאקירבאפ-רעירָאפ יד ןעבענעגכָאנ ןָאינוי סרעירָאפ רעד ןופ סרָאטַאט

 ,רעטײברַא ןעקישקעווַא ןענעמ ייז זַא ,טקנוּפ םעד

 ןוא "ןָאינוי סרעקדיָאוװו הוש ןעקירעמַא , רעד ןעשיווצ טנעמירנַא רעד
 -ענ ןעבירשעגרעטנוא ןיא ןילקורב ןופ ןָאשיײאיסָאסַא-ןעטנַאקירבַאפ רעד
 ,טיײברַא רעד וצ טצעזענ רעדיוו ךיז ןעבָאה רעטײברַא יד ןוא ,ןערָאװ

 ןעבירשענרעטנוא זיא טנעמירגַא רעד יוװ םעדכָאנ ןעטאנָאמ ייווצ טימ
 -הוש ןייא טָאה ,רעדילנטימ-ןָאינוי עלַא ןופ גנומיטשוצ רעד טימ ,ןערָאװעג
 -ווה ריפ דנעזיוט ואוו ,דנאלייא גנַאל ןופ ,ינַאּפמָאק ןוא רעלימ .י ,עמריפ
 יד ,רעטײברַא 14 טגעלענּפָא ,טגיטפעשאב ןעוועג ןענייז רעטײברַא טרעד
 -רַא ּפאש םענעי ןיא ןעמוקענ ןענייז עכלעוו ,ןעטסינומָאק ייז ןופ עטסרעמ
 קירבאפ רעד ןופ ןַאמרעשטיּפַאש רעד זיא דָארג .עטצעל יד רָאנ ןעטייב
 ,ןעטסינומָאק ענינייא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ רע ןוא טסינומָאק ַא ןעוועג ךיוא
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 ,םעד רַאפ ןעריטינַא ןעמונעג טָאה ,ּפאש ןעבלעז ןיא טייברַאעג ןעבָאה סָאװ

 לָאז עמריפ יד זַא ,גידנערעדָאפ ,קיירטס ןיא סיורא ןעלָאז רעטייברא יד זַא

 ,רעטייברַא 14 עטקישעגרעטנורא יד ןעמענפיורא קירוצ שרעדנַא טינ

 ןַאמרעשט-ּפאש רעשיטסינומָאק רעה טָאה ןענרָאמהירפ םענהעש א ןיא

 יד גָאט ןעטימ ןיא ןעפראוואוצקעווא רעטייברא עלא להעפַאב א ןעבעגעג

 םעד טגלָאפעג ןעבָאה רעטייברא יד .גניטימ-ּפַאש א וצ ןהעג ןוא טייברא
 ,טסואוועג טינרָאג ןופרעד טָאה ןאינוי יד רעבָא ,רעדרָא

 טריזירָארעט קרַאטש ןעטסינומָאק יד ןעבָאה נניטימ-ּפאש םענעי ייב

 וצ סולשאב ַא ןערָאװעג טרחיפענכרוד זיא'ס זיב ,ּפאש ןופ רעטיײברַא יד

 גידרנעטכא טינ ,רעטייברא 14 יד ןעמענוצפיורא קירוצ סָאב ןופ ןערעדָאפ

 טָאה רעכלעוו ,טנעמירגַא ןַא ןעבירשעגרעטנוא טָאה ןָאינוי יד סָאוו ,ףיורעד

 טכער ַא טנַאקירבַאפ ַא טָאה טייצ-קעלס ןיא זַא ,טעטיולעג ךילקירדסיוא

 ןעמוקעגנָא עטצעל יד ןענייז סָאװ ,רעטייברא יד ןופ ?ייט ַא ןעקישוצקעוװַא

 | .קירבַאפ ן'פיוא ןעטייברא

 ןאמרעשטיּפאש רעד טָאה גניטימ-ּפאש ןופ םולשַאב ן'כָאנ ךיילג

 ןַא ,טרעלקרע םהיא טָאה ןוא סָאבעלאב םעד ןָאפעלעט ן'כרוד ןעפורענּפָא
 -רַא עטנעלענּפָא 14 יד ןעמענפיורא קירוצ לָאז רע ןערעדָאפ רעטײברַא יד

 -עט ן'פיוא ןַאמרעשטי-ּפאש םעד טרעפטנעעג טָאה סָאבעלאב רעד .רעטייב
 טעוו רע ןוא ,טייברא רעד וצ ןעמוקקירוצ רעטייברא עלַא ןעלָאז : ןָאפעל
 רעטייברַא עטקישעגרעטנורא 14 יד ןעמענוצפיורא גנורעדָאפ רעד ןעגעוו

 ,עטמאאב-ןָאינוי יד טימ ןעלדנאהרַאפ

 לָאז ןעמ זַא ,סולשאב א טרהיפענכרוד ןעבָאה רעבָא ןעטסינומָאק יד

 .רעטיײברַא עטקישענרעטנורא 14 יד ןהֶא טײברַא רעד וצ ןהעג טינ

 ןופ טסואווהעד ךיז טָאה ןָאינוי יד ןעוו ,גָאט ןעטייווצ ן'פיוא טשרע

 .טייברַא רעד וצ ןהענוצקירוצ רעטיײברַא יד טרעדרָאעג יז טָאה ,קיירטס םעד

 -יסָאסַא רעד טימ ןערירעּפנָאק ןעביוהעגנָא ןעבָאה עטמַאאב ןָאינוי יד

 -נָאק רעד ןופ ןעטימ ןיא .ךוסכס ןעזיד ןופ טנעמלעטעס ַא ןעגעוו ןָאשייא

 -עג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,סָאבעלאב רעד ןעביוהענפיוא ךיז טָאה ץנערעפ

 ;:טגָאזעג רע טָאה ,רעטערטרַאפ-ןָאינוי יד וצ ךיז גידנעדנעוו ןוא ,טקיירטס

 יד ױזַא יו ,ןעטסינומָאק יד ןופ ןַאגרָא ר'ָאגַאקיש ם'ניא ןעזעלעג בָאה ךיא

 ןיימ ןערינער ןָא טציא ןופ טעװ םזינומָאק זַא ,ךיז ןעמהיראב רעקיירטס

 עקאט ךיא לי .גנוטסעפ עשיטסינומָאק א ןייז טרָאד טעוו'ס ןוא ּפאש

 ומָאק יד ןערהיפנייא ּפַאש ןיימ ןיא ןעלעוו ןעטסינומָאק יד ױזַא יוז ןהעז

 | ?! רוטַאטקיד עשיטסינ
 טעדנעוועג ךיז םיטַאבעלאב עהעדנַא יד ןעבָאה -- ?; ןעקיירטס טהעג,
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 ןיא ,דנָאפ-קיירטס א ןהֶא טָאה ןָאינוי יד ןוא ; רעטערטרַאפ-ןָאינוי יד וצ

 .קיירטס לארענעג א ןעפורסיורא טזומעג קעלס ןעטסערג

 -יברַא עמירַא רעדנעזיוט יד .קיירטס רערעווש ַא רחעז ןעוועג זיא'ס

 -יירטס עליפ .טרעננוהענ ,טפמעקעג ,טייברַאעג טינ גנאל-ןעכָאװ ןעבָאה רעט

 ףיוא ןעבָאה ןעטסינומָאק יד סָאװ קיירטס ןופ ךַאזרוא יד גידנעסיוו ,סרעק

 יד .ןעטײברַא רעּפעש יד ןיא קעװַא קירוצ ןענייז ,ןעננואווצענפיורא ייז

 ,טפעמקענ ןוא קיירטס ןיא ןעבילבענ ךָאד ןענייז רעבָא רעטייברַא עטסרעמ

 ,רעּפעש עֶלַא ןיא ןעגנַאנעג ןערָאלרַאפ זיא קיירטס רעד רעבָא

 ןעצנַאנניא זיא ןילקורב ןופ "ןָאינוי סרעקריָאו הוש ןעקירעמַא , יד

 .ןערָאװעג טעטכינרַאפ

 סָאװ ,קרָאי וינ ןיא טעדנירגעג ןעטסינומָאק יד ןעבָאה 1928 רהֶאי ןיא

 טריטסיזקע עכלעוו ,"ןָאינוי רעטייברַא-ךיש טנעדנעּפעדניא , ןֶא ןעפור ייז
 .נָאט ןעניטנייח זיב



 .רעטײברַא:רעכעלב עשידיא יד ןופ סנָאינוי יד

 -לעוװו ,סנאינוי עטשרע יד ןופ ןעוועגנ זיא ןאינוי רעכעלב עשידיא ַא

 ךיא .טריזינאגרַא ָאד ןעבָאה 1882 רהָאי ןופ ןעטנארגימיא עשידיא יד עכ

 -ייברא רעכעלב עשידיא ענירג ןעבָאה 1883 רהאי ןיא ךָאנ זא ,קנעדעג

 טנאקירבַאפ ןעשידיא ןעטסואואב טלָאמעד םעד ייב טקיירטסענ רעט

 רעטסעה ףיוא ןעוועג זיא קירבַאפ עסיורנ סעמעוו ,ךָאלב דיווייד רעטסימ

 ןאד ןיוש ןענייז קירבאפ ךעלב רענעי ןיא .טירטס הטעבַאזילע רענרָאק

 -עג ןוא טקיירטסענ סרעכעלב ןעבָאה ןאד ןיוש ןוא ןענישַאמ סערּפ ןעוועג

 סנאינוי עשידיא עטסיימ יד יו טקנוּפ ,ןאינוי ענעי רעבָא .ןאינוי א טַאה

 .ןעטלאהעגנ טינ גנאל ךיז טָאה ,ןערהאי ענעי ןופ

 -עג ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה 1892 רהאי ןיא

 ענינייא טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,ןאינוי רעכעלב א לָאמא ךָאנ טעדנירגנ

 טכוזַאב ןאד ךיא בָאה ,ןעטפַאשקרעוװענ יד ןופ רַאטערקעפ סלא  ,רהאי

 -ירבאפ-ךעלב יד ןיא ןעמ טנעלפ טייצ רענעי וצ .ןעקירבַאפ-ךעלב עליפ

 -ייז ןעננוגנידַאב-סטייברא יד ןוא נָאט א ןעדנוטש 12-10 ןעטייברא ןעק

 ,עטכעלש רהעז ןעוועג ןענ

 -ארפ יד טריטוקסיד טָאה ןעמ ואוו ,נניטימ ןעטפאשקרעוועג םעד ייב
 טאנעלעד א טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ,רעטַאעט-סקלָאפ א ןעיוב ןענעוו ענ

 ןעמ ןעק יוזא יו, : ןושלה הזב טנָאזעג טָאה ןוא ןאינוי סרעכעלב רעד ןופ

 ָאד ןעוו ,רעטַאעט-סקלָאפ א ןעיוב ןעגעוו ןעדייר טימ טייצ יד ןעמענראפ

 -ימאפ עלא ,ןאינוי רעכעלב רעד ןופ ןעטאנעלעד יירד ךייא ראפ ןעציז

 יירד עלא ןופ ןעטסנידראפ יד ןוא ,רעדניק עניילק טימ ,סרעטָאפ ןעיל

 -ָאד ןעביז וצ טסייה סָאד ,ךאוו א ראלאד 21 ןזיולב ןעפערטאב ןעמאזוצ

 ".ןעבעל םוצ עילימאפ עצנאנ ַא רַאפ ךאוו א ראל

 -ייברא-ךעלב עשידיא רעקראי וינ יד ךיז ןעבָאה ,1909 רהָאי ןיא

 800 םורא טלהעצענ טָאה עכלעוו ,ןאינוי א ןיא טריזינַאגרַא רעדיוו רעמ

 לאנָאשענרעטניא רעד ןופ לַאקָאל א ןעוועג זיא ןאינוי עזיד .רעדילגטימ
 -עג ןאינוי עזיד זיא ךיוא .אקירעמא ווא ןאינוי סרעקריאוו לאטעמ טיש

 .ןעטפאשקרעווענ עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ץוש ן'רעטנוא ןעוו

22 
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 "רא ןייל עיינ א ןעראוועג טלעקיװטנע זיא רעטעּפש ןערהאי טימ

 ײשַאמ טימ סעלא טינ טייברא ןעמ רעכלעוו ייב ,דיירט-רעכעלב ןיא טייב

 ,תוכאלמ ילעב עטונ טייברא רעד וצ ןיוש ךיז טרעדָאפ סע ןוא ירענ

 ענהעש ראברעדנואוו ןוא עגיצנוק-תמא ןעכאמ ןענעק סאוו ",רעקינַאכעמ,

 סאוו (ןעדליש) סנייס עשירטקעלע עסיורג יד ןעכאמ ייז .,ןעלקיטרא

 -ביפ טימ ןעסינ סאוו ,ןעדליש עזיד טָא .נָאט ןיא טכאנ ןעלדנאווראפ

 ,רעטייברא-רעכעלב עשימייה ןופ טכאמעג ןערעוװ טייקניט

 ןיא ךיז ןעניפעג ןעקירבאפ-ןייס עשירטקעלע יד ןופ ?הָאצ עטסערג יד

 ,אנאקיש ןיא ןוא קראי וינ
 .דנאל ןופ טדָאטש רעדעי ןיא ןעדנוק ערעייז ןעבָאה ןעקירבאפ עזיד

 ןופ םרעמיטסָאק ראפ סנייס עשירטקעלע ךיוא ייז ןעריצירבַאפ סנעטצעל

 ןופ רעדנעל עלא ראפ ךיוא ןוא ּפָארוי ןיא טדעטש עסיורג ענעדישראפ

 .טרעדנוה ףניפ ןופ ןעטסָאק סאוו ,סנייס ָאד ןענייז סע .אקירעמא טואס

 .רהעמ ךָאנ ןוא ראלָאד דנעזיוט ןהעצ זיב

 רעד ייב ןענייז סע ,גָאט ןעדעי טימ טסקאוו עירטסודניא עניזָאד יד

 םע רעכעלב ןזילב טינ טניטפעשאב סנייס עשירטקעלע יד ןופ םייברא

 יד רעבָא ,רעקינַאכעמ ןֹוא סרעטנייּפ ןייס ראפ ןָאט וצ ליפ ָאד זיא
 ,סרעכעלב ןופ טכאמעגנ טרעוו טייברא טּפיױוה

 יד ןענייז רעכעלב עכלעוו ןופ טייברא לעקיטש עכילטסניק ַא ךָאנ
 יד .סנעטנואפ אדַאס עניצנוק ,ענהעש יד ןענייז תוכאלמ ילעב טּפיוה
 .רעּפוק ןֹופ ןוא רעבליז עשטייד ןופ טכאמענ ןערעו סנעטנואפ ערעייט
 פוס טימסניט , יד ייב זיא סָאד ,רעכעלב ןופ ןייל א ךָאנ טמוק ןאד
 -ןַא ךָאנ ןוא סּפייּפ ענעכעלב ,סנעוויוא-זעג ענעכעלב ןעכאמ עכלעוו ,?סיַאל
 .ןעלקיטרַא ערעד

 -יוב יד ייב טניטפעשַאב ןערעוו רעטייברא רעכעלב להָאצ עטסערג יד
 .סעדייבעג עיינ יד ןיא ןעטייברא ייז .,ןעירטסודניא

 .עירטסודניא יוב-ףיש רעד ייב טייברא ליפ ךיוא ןעבָאה סרעכעלב
 רעּפק ,שעמ טימ ןעפיש יד ייב ןעמ טייברא ,ךעלב טימ טָאטשנא רָאנ

 ןופ עטסגינייווניא סָאד טכאמענ טרעוװ ןעלאירעטַאמ עזיד ןופ .ןיצ ןוא
 ,רעטייברא ךעלב ךיוא ןעטייברא ייברעד .ןעפיש יד

 -עלב ףיוא ענארפכַאנ עסיורג א ןעוועג זיא ןערהאי-המחלמ יד ןיא
 -ץיצינומא יד ףיוא ןעבָאה טפראדעג טָאה ןעמ עכלעוו ,רעטייברא רעכ
 .ןעקירבאפ

 -עג ןוא עכילצינ אזא ,יירעכעלב ייב סאוו ,גידריווקרעמ זיא סע ןוא
 עטסגרע יד רעטנוא טייבראעג רעטייברא יד ןעבָאה -- הכאלמ עטנערעל



 -ןווטשנוווו .ב 24

 יד ןופ ןאינוי עקרַאטש א ןעראוועג ןעפאשעג זיא סע זיב ,ןעגנוגנידַאב

 ,רעטייברא רעכעלב יילרענעדישראפ

 טימ ןענייז עכלעוו ,סדיירט ננידליב יד ייב רעטייברא רעכעלב יד

 / א גנַאל ןופ ןיוש ןעבָאה ,רעטייברא עכילטסירק ןעוועג קירוצ ןערהָאי

 -ָאשענרעטניא ,28 לאקאל סלא טנאקאב זיא ןאינוי עזיד .ןאינוי עקרַאטש

 .קראי וינ ןופ ,סרעקריאוו לאטעמ טיש ?אנ

 עליפ ןופ ןעריט יד ךעלב טימ סע ןענָאלשאב רעטייברא רעכעלב יד

 -ןאינו יד .רעכעלב עשידיא ןעטייברא ןעריט עזיד ייב .ןעקירבאפ

 ןופ טציא ןיא סדיירט גנידליב יד ייב רעטייברא-רעכעלב א ןופ תוריכש

 םעד ןופ .טייברא-ךאוו א ןעדנוטש 44 ןוא גָאט א ראלַָאד 18 זיב 2

 ַא געט 8 ןעטײברַא זיולב רעטייברא יד ןעלעוו ,1929 ,טסוגוא ןעט4
 .תוריכש עבלעזיד ןעמוקאב ןעלעוו ןוא ,ךאוו ןיא העש 40 ,ךאוו

 טלהעצ ,28 לאקאל ,(סרעקריאוו לאטעמ טיש) ןאינוי רעכעלב עזיד

 עשידיא ןענייז ייז ןופ טפלעה א יו רהעמ ,רעדילנטימ 4,000 רעבירא

 | | ,רעטייברא

 -ו| ש ז ד ןעוועג ןערהאי עליפ ראפ זיא 28 לאקאל ןופ רערהיפ רעד

 ןופ רעוט רענעהעזעננָא ןא ךיוא זיא רעכלעו ,ר ע ב ר ע ג ס וי ?

 .ייטראּפ רעשיטסילאיצאס רעד

 -עמ טיש לאנָאשענרעטניא רעד ןופ ,127 לאקָאל ןאינוי רעכעלב יד

 / ןופ עטסיימ יד ,רעדילגטימ דנעזיוט א רעביא טלהעצ ,סרעקריאוו לאט

 -ירעמַא ?הָאצ ַא ָאד ךיוא ןענייז סע .רעטייברא עשידיא ןענייז ייז

 עטסגיליב יד ייב ןעטייברא ייז .רעטייברא עשינעילַאטיא ןוא רענאק

 רעייז .ךָאװ א ןעדנוטש 44 ןעטייברא רעכעלב עזיד .יירעכעלב סנייל

 רהעווךיט רעד ןיא רעסיוא .,גָאט א ראלַאד ןהעצ ןיא תוריכש םומינימ

 ןענידראפ ,ךאפ ןופ סינטנעק עסיורג ןייק טינ ךיז טרעדָאפ סע ואוו ,ןייל

 .ךאוו א ראלַאד 89 טינשכרוד ןיא רעטייברא יד

 ,ןאינוי רעכעלב רעשידיא רעד ןופ רעדילנטימ עטסטלע יד ןופ רענייא |

 רעזיד ןופ רעזיינַאגרָא רעגיטציא רעד ,ןיקסיז .ס זיא ,127 לאקָאל

 .ןאינוי



 .רעטײברַא-ירעלושזד יד ןופ ןָאינוי יד

 -ראפ יד טָאה רעטייברא (רילעוואוי) ירעלושזד ןופ ןאינוי עטשרע יד

 ןאינוי ענעי ,1892 רהאי ןיא טעדנירגעג ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטגינייא
 טפמעקענסיוא ןאד טָאה יז ןוא רעדילנטימ טרעדנוה עכילטע טאהעג טָאה

 .ןעננוננידַאב-סטייברא ערעסעב רעדילגטימ ערהיא ראפ

 .טזיילענפיוא ךיז טָאה ןוא רהָאי ענינייא טריטסיזקע טָאה ןאינוי יד

 -רעל גנאל ןעפראד ןעמ טנעלפ רעטייברא ירעלושזד א ןופ הכאלמ יד

 ןעמונעג ייז טָאה סע ואוו ,אּפארייא ןופ ןעמוק רעטייבכרא עטסיימ יד .ןענ

 -ינאכעמ יד עקאט ןענייז ייז ןוא ,טייברא יד ןענרעלוצסיוא גנאל ןערהאי |

 סאוו רעטייברא להָאצ עסיוועג א ָאד ךיוא ןענייז סע ,דיירט ןופ רעק

 -עק רעקינַאכעמ עניה יד רעבָא ,טייברא יד סיוא דנאל ןיא ָאד ךיז ןענרעל

 ייווצ ךיוא ייז טמענ סָאד ןוא גנוריצ ןייל ןייא ייב זיולב ןעטייברא ןענ

 .ןענרעלוצסיוא רהאי יירד ןוא

 -םארב ,ךעלטייק ,ןענניר יוװ ,דלָאנ ןופ טכאמעג טרעוו סאוו גנוריצ יד

 ןייא ןופ ךס א טריצירבאפ ןערעוו סאוו ,ןעלקיטרא ערעדנַא ןוא ןעטעל

 ןעמ טרעדַאב ןייל רעזיד טיס .ןענישַאמ טימ טייבראעג טרעוו ,ןייזעד

 פעּפמעס םעד זילב .ננוריצ ערַאבטסָאק יד ייב יװ ננאל ױזַא טינ ךיז
 ןערעוו ןאד ןוא .דנַאה ן'טימ הכאלמ לעב א טכַאמ לייטס ןעסיוועג א ןופ
 סיוא םערופ ןייא ןופ טסיג ןעמ .םערופ א ןיא ןעסָאנענסיױא ןעגניר ןעסאמ

 טיול ,ןעמאזוצ ייז ןעמ (טיעל) טרעדָאס ןאד ןוא ןענניר ףניפ רעדא ריפ
 -ַאּפעג ייז ןערעוו ןאד ןוא ,וצ ייז טלייפ ןעמ .סעזייס ענעדישראפ יד

 .גיטראפ זיא סעלא ןוא ףָאב א ףױא טשיל

 -ייבראירילעוואוי דנעזיוט ףניפ א ייב קראי וינ ןיא ךיז ןעניפעג סע
 םעד ייב טגיטפעשאב ןענייז ןעדיא .,ןעטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישראפ ןופ רעט
 םייב ןעטייברא ןעיורפ טרעדנוה ףניפ א ןוא ,דנעזיוט ייווצ .א ייב דיירט
 | .גנוריצ יד ןעשילָאּפ

 -יו ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה 1918 רהֶאי ןיא
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןאינוי רעטייברא ירעלושזד א טריזינַאגרָא לָאמא רעד
 .ןאינוי סרעקריאוו ירעלושזד לאנָאשענרעטניא רעד ןיא ןעסָאלשעגנָא
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 ,1 לאקאל ןאינוי ירעלושזד רעקראי וינ רעד ןופ רעשזדענעמ רעד
 -ייברא ןא ,רָאטַאטינַא רעשיטסילאיצָאס א ,י 7 ס ד ר י ב .ס זיא
 .,דיירט ןופ רעט

 יד ןעבָאה ,יטירעּפסָארּפ ןעוועג זיא סע ןעוו ,ןערהאי המחלמ יד ןיא |
 ףיוא ענארפכָאנ יד .תוריכש עניד'השסי-שינ טנידראפ רעטייברא ירעלושזד
 ,.סיורג ןאד ןעוועג זיא רעטייברא-ירעלושזד

 -עכ עליפ יד בילוצ ,עכילדעש א רהעז ןיא ירעלושזד ייב טייברא יד
 -טינ יו :טייברא רעזיד ייב טכיורבעג ןערעוו ןעכלעוו ,ןעּפָאטש עשימ
 ,סדיסע טיעניס ןוא קיטאירוימ ,ןירויפאס ,דיסע קיר

 -טשזד א עכלעו ,ןעטפיג עכילרחעפעג עכלעזא עלא ןענייז סָאד
 םייב גָאט ןעצנַאנ ַא נידנעציז ,ןיירַא טפָא ךיז ןיא טמעטָא רעטייברא ירעל
 ,רעלהעפ-ץראה ,טכוזדניווש ןופ רעטייברא יד ןעדייל םעד בילוצ .רעייפ
 -לעוו ייב רעייפ םעד ןופ ןעגיוא עטכעלש ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ יד ןוא
 עכלעוו ,ןאינוי רעטייברא ירעלושזד יד טָאה ראפרעד .ןעטייברא ייז רעכ
 טרעלושזד יד ייב טרעדָאפעג ,קראי וינ ןיא דיירט םעד טרילָארטנַאק טָאה
 ןעליוו ייז זא גידנעמיילק ,טייברא ךאוו א ןעדנוטש 99 סרערושטקעפונאמ
 דנוזעג רעייז ןוא סנעבעל ערעייז ןעטיהרַאפ

 -ושזד עלא ןופ קיירטס לארענעג א ןעמוקענרָאפ זיא 1920 רהָאי ןיא
 ,טייצ ןעכאוו 28 ןעטלאהעגנָא טָאה רעכלעוו ,קראי .וינ ןופ סרעל

 -אב טָאה ןיימענלא ןיא םלוע רעד ןוא גנונעוואב רעטייברא עצנאג יד
 ןאד ןעבָאה רעטייברא ירעלושזד יד סאוו ףמאק ןעווארב םעד טרעדנואוו
 .ןעגנאגעג ןעריולראפ קיירטס רענעי זיא רעבָא רעדייל .טרהיפעגנָא

 גָאט ןעגיטנייח ייב טלהעצ ,1 לאקָאל ,ןאינוי רעטייברא ירעלושזד יד
 טייבראעג טרעװו רעּפעש עטסיימ יד ןיא ןוא רעדילנטימ להָאצ עשביה א
 .ךָאװ ַא ןעדנוטש 4



 .רעטיײברַא:רעשטוב יד ןופ ןָאינוי יד

 "רַאפ יד טָאה ןָאינוי רעטײברַא (םיבצק) רעשטוב עשידיא עטשרע יד
 ,1892 רהאי ןא קרָאי וינ ןיא טעדנירגענ ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עסגינייא
 טריטסיזקע טָאה ןוא רעדילנטימ 200 רעביא טָאהעג ןיוש טָאה ןָאינוי ענעי

 לעסיב א רעטייברַא-רעשטוב עשידיא ןעבָאה טייצ רענעי ןיא .טכַא רהאי ַא
 רעטעּפש רעבָא זיא ןָאינוי יד ,ןעננוגנידאב-סטייברא ערעייז טרעסעברַאֿפ
 ,ןעגנַאגענרעטנוא

 -ךֶא ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד טָאה לָאמ ןעטייווצ םוצ
 ,1909 רהָאי ןיא ןָאינוי רעטייברַא רעשטוב עשידיא ַא טריזינַאג

 עשימייה ןעוועג ןענייז רעטיײברַא-רעשטוב יד ןופ להָאצ עטסערג יד
 ,סעטעּפָאל טימ דלָאג ןעּפעש וצ עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,םיבצק

 עשידיא יד סָאד ,טקַאפ ַא סע זיא ךָאד ןוא ךילביולגנוא טעמכ זיא סע
 -ָאמ טלַאהעג רעייז ןענָארקעג 1909 רהֶאי ןיא ןעבָאה רעטייברַא רעשטוב
 6 ןופ ןעװעג ןַאד ןענייז רעטייברַא-רעשטוב ַא ןופ תוריכש יד ,ךילטַאנ
 ןיוש ,רעטייברַא-רעשטוב עטַאריײהרַאפ ; ןעסע טימ טַאנָאמ ַא ראלָאד 16 זיב
 טימ ,טַאנָאמ א ראלָאד 80 זיב 25 ןופ ןעמוקאב ןענעלפ ,עטסטינעג יד ןופ
 | ,טייצלָאמ ןייא רַאפ גָאט ןעדעי שיילפ עיירפ

 םוטעמוא טינ ןעגנַאּפנָא ךיז טגעלפ רעּפעש-רעשטוב יד ןיא טײברַא יד
 ּפַאש םעד ןענעפע ןעמ טנעלפ ךילנהעוועג .טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא
 -סער עליפ טאהעג ןעבָאה עכלעוו ,רעּפעש עגינייא ןוא ,גָאטרַאפ רעניײזַא ם
 ןעפָא .גָאטרַאפ רעניײזַא 9 ןעכַאמּפיוא ןעמ טנעלפ ,ןעדנעט וצ סטנארָאט
 -רענָאד .טכַאנייב רענייזַא 9 זיב גָאט ןעדעי סרָאטס-רעשטוב יד ןעביילב
 ; טכַאנייב 12 זיב גָאטראפ 8 ןופ ןעפָא ןעוועג ּפאש-רעשטוב רעד זיא גאטש
 -עג טָאה רעטייברַא רעשטוב רעד .טכַאנ עבלַאה זיב -- סטכַאנ וצ תבש
 -ךֶא ןענָארט ,שיילפ ןעקַאה :ןעטיײברַא ןעדנוטש עננאל עזיד עלַא טזומ
 ןעפיול ,ּפַאש םעד ןעמַארפיוא ,זיוהטכַאלש ןיא סָאבעלאב ן'טימ ןהעג ,סרעד
 וו .ז .א ,.וו .ז .א סרעדרָא ןעמענ רעזייח יד ןיא טכַאניײב

 ,"דנַאה , רעיינ ַא ןעבעג טגעלפ סָאב-רעשטוב ַא סָאװ ,עבָארּפ עטשרע יד
 ןעגעוו עכלעוו ,שיילפ קָאשט יירד-ייווצ א ןענָאװ םעד ןופ ןעגָארטּפָארַא זיא
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 ןעטלאהסיוא טנעלפ סָאװ ,רעד רָאנ ןוא .רעדעי טנופ 180 זיב 100 ןופ

 רעטײברַא רעד .,עלעטש עכילקילנ יד ןענירק טנעקעג טָאה ,ןעמַאזקע םעד
 -עלאב יד םהיא טנעלפ טסעפקערב ןוא נָאטראפ 8 ןופ ןעטייברַא טנעלפ

 ַא ןעבָאה טנעלפ יִאב-רעשטוב רעד ןעוו .רעגיײזַא 11 טשרע ןעבעג עטסָאב
 .ןעמענ וצ ?יומ ןיא סעּפע ןעפיוק ןייֵלַא רע טנעלפ ,סינעּפ ענענייא רָאּפ

 רעדָא רעּפעש יד ןיא ןעפָאלש ןענעלפ רעטייברַא-רעשטוב עטסיימ יד

 סע ןעוו ,ןעקעוופיוא ךיילג ןענעק ייז לָאז ןעמ םוא ,סָאבעלאב םייב ךיק ןיא

 .טײברַא ךיז טכַאמ

 -ןייא יד ןופ ךיוא יוװ ,סרָאטס-רעשטוב יד ןופ רעטייברא עזיד טָא

 -קרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה סרעוויירד יד ןוא סעסקאב

 י ,ןאינוי א ןיא טריזינַאנרָא ןעטפַאש

 ןיא רעטייברַא-רעשטוב עשידיא יד ןופ קיירטס לארענענ רעטשרע רעד

 רעטייברַא רעשטוב 000 יד ןעוו .1909 טסוניוא ןיא ןערָאװעג טרעלקרע

 פייוו ,ןעפַאלש וצ ואוו טַאהעג טינ ייז ןעבָאה ,רעּפעש יד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה

 ,סָאבעלאב םייב ןעסע ןוא ּפאש-רעשטוב ןיא ןעפָאלש ייז ןענעלפ ךילנהעוועג

 יד ןיא רענעלטכַאנ סרעקיירטס יד רַאפ טלעטשאב טָאה ןָאינוי רעשטוב יד
 םירָא וצ ןעוועג זיא ןָאינוי יד רעבָא ,ירעוַאב רעד ףיוא סלעטָאה עניטנעס 8

 עטנינייארַאפ יד טָאה ,ןעלעטָאה ענעי ןיא דלעג ליפ ױזַא ןעלהָאצאב וצ

 ןעביולרע וצ ןָאינוי רעקעב עשידיא יד ןעטעבעג ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא
 טלָאמאד זיא עכלעוו ,"ָארויב רָאבייל , רעייז ןיא ןעפָאלש וצ סרעקיירטס יד

 ,"טפָאל , רעסיורג א ןעוועג ןעטרָאד ןיא סע .טירטס דנערנ ףיוא ןעוועג

 יד ךיז ןענעלפ ןעטרָאד .ּפַאש-רעדיינש ַא ןעווענ רעהירפ זיא סע ואוו

 ,ענָאלדאּפ רעד ףיוא ןענעלסיוא טכַאנ עדעי רעטייברא-רעשטוב עדנעקיירטס

 -ענטימ ןעבָאה ייז עכלעוו ,רעדיילק ןוא שעוו ערעייז גידנעטיײרּפשרעטנוא
 יד ,ןעטלאה וצ ייז ואוו טאהעג טינ ןעבָאה ייז ?ייוו ,ךיז טימ ןענָארט

 טָאה יז עכלעוו ,ךאלטיווק טימ סרעקיירטס יד טנרָאזאב ךיוא טָאה ןָאינוי

 ןעסעוצּפָא ןעבעג סרעקיירטס יד טנעלפ ןעמ ואוו ,ןענארָאסטער ןיא טפיוקעג

 רעטייברַא-רעשטוב יד ןעבָאה ןעקיירטס ןעכָאװ ייווצ ךָאנ .טייצלָאמ א

 -נוטש-סטייײברַא יד (2 ; טסעק ןהֶא ןעטײברַא ןעלָאז ייז זַא (1 :ןענואוועג

 נאטשרענָאד ןוא טנעװַא ןיא רענייזא 7 זיב נָאטרַאפ פ ןופ ןייז ןעלָאז ןעד

 .טכאנייב רעניײזַא 11 זיב דנעווא

 . ןענייז 1909 ןופ קיירטס-רעשטוב ןיא רעטײברַא-ּפאש עטסניטעט יד
 ,ץיוועקרוט .א ,רע?סק אט .מ ,ןעראוו ?ואּפ ןעוועג

 -אב רעטייברַא עיד .נרוב זנינ בייא ןוא ןַאמ סוז ם עס

 | ,ןָאינוי-רעשטוב רעד וצ טנייה ךָאנ ןעגנַאל



| ; 

 899 אקירעמַא ןוא טנָאונוו עשודוא

 ,רעטײברַא 700 טריזינַאגרָא ןָאינוי רעשטוב יד טָאה טייצ רענעי וצ

 ,רעדילגטימ-ןָאיני עטכעלש רעבָא סרעקיירטס עטונ ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ,ןָאינוי רעייז טגניסעלכַאנרַאפ ךיילנ ייז ןעבָאה קיירטס םענעי ךָאנ ?ייוו

 יינ סָאד ןופ טפרַאדעג ןָאינוי רעטייברא-רעשטוב יד טָאה רהָאי ןעדעי

 | .ןָאינוי יד ןעריזינַאגרָא

 רעדיוו ןָאינוי רעטייברא רעשטוב עשידיא יד טָאה 1914 ןופ רעמוז ןיא

 יד ןוא ןעגנַאגעג ןערָאלרַאפ זיא רעכלעוו ,קיירטס ?ארענעג ַא ןעפורעגסיורא

 ,רעדילנטימ עֶלַא ןעריואוועגנָא טָאה ןָאינוי

 ,רעטיײברַא-רעשטוב עניטעט 28 ןעמונעגנעמאזוצ ןַאד ךיז ןעבָאה סע

 ,ן 7 ע ט ש .מ ,} ַא מ ס ו ז .ס ןעוװעג ןענייז סע עכלעוו ןעשיווצ

 עכלעו ,ןיווע? .ה ןא טוא רק סירָאמ ,רעניוו .שט

 ןעמונעג ךיז ןעבָאה ייז ןוא ראלַאד 28 וצ רערעדעי טרעייטשענייב ןעבָאה

 ר א ד יז י א ןעדַאלעגנייא ןַאד ןעבָאה ייז ,ןָאינוי יד ןעיובפיוא רעדיוו

 ,ןָאינוי רעד ןופ רעזיינַאגרָא רעד ןערעוװ לָאז רע זַא } ר א ק

 ַא טרהיפעג רעדיוו ןָאינוי-רעשטוב עזיד ןיֹוש טָאה 1918 רהֶאי ןיא

 תוריכש יד ףיוא ננורעכעה ַא טפמעקעגנסיוא טָאה יז ואוו ,קיירטס-לארענעג

 -ענ טמיטשאב ןענייז ןעדנוטש-סטייברא יד ןוא ,טנעצָארּפ 28 זיב 10 ןופ

 ןוא גָאט ןעדעי טכַאנרַאפ רענייזַא 8 זיב הירפ רעד ןיא רעניײזַא 8 ןופ ןעוו

 ,טכאנייב רעניײזַא 10 זיב הירפ רעד ןיא 9 ןופ גאטשרענָאד

 ַא ןעווענ זיא סע ןעוו ,ןערהָאי-חמחלמ יד ןעמוקענרעטנוא ןענייז סע |
 יד ןוא ןעהילב ןעמונעג ןָאינוי רעשטוב יד טָאה ,רעטיײברַא ןיא לעגנַאמ

 .ןערָאװעג טרעסעברַאפ דנעטיידאב ןַאד זיא רעטייברַא-רעשטוב יד ןופ ענַאל

 -רַא ערעצריק טפמעקענסיוא ןָאינוי רעשטוב יד טָאה 1918 רהֶָאי ןיא

 זיב נאטשרענָאד ןוא טכַאנרַאפ 9 זיב הירפ רעד ןיא 6 ןופ :ןעדנוטש-סטייב

 ,דנעווא ןיא רענייזַא 8

 רעטייברא-רעשטוב יד ןופ ןעדנוטש סטייברא יד ןענייז 1920 רהאי ןיא

 -רענָאד ןוא טכאנרַאפ 8 זיב הירפ רעד ןיא 0:80 ןופ ןערָאװעג טצריקרַאפ

 .דנעוא ןיא 7 ךָאנ בלאה זיב הירפ רעד ןיא 6,230 ןופ נאטש

 ןעדנוטש-סטייברַא יד טפמעקענסיוא ןָאינוי יד טָאה 1926 רהָאי ןיא
 ַא ןוא טסעפקערב ראט העש עבלאה א ,דנעוװא 8 זיב הירפ רעד ןיא 7 ןופ
 ,דנעװַא רחוא 7 זיב הירפ רעד ןיא 6:20 ןופ גאטשרענָאד ,נָאטימ רַאפ העש
 .ךָאװ ַא ראלָאד 40 זיא רעטייברא-רעשטוב ַא ןופ תוריכש עטסנעלק יד
 - .ךָאו ַא ראלָאד 68 זיב רעבָא ןעמוקאב רעטײברַא עגינייא

 טנעפעעג טייצ רעד ןופ ףױלרַאפ ןיא טָאה ןָאינוי רעשטוב עשידיא יד
 ןענעק וצ גלָאפרע רהעמ טימ ידכ ,רעּפעש-רעשטוב עוװיטַארעּפָאָאק ענינייא
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 ליפ טָאה סָאד ןוא .,סקיירטס ןופ טייצ ןיא םיטַאבעלאב יד ןעפמעקאב

 ןעבָאה ךיוא .ןעננורעדָאפ-רעטיײברַא יד ןעניוועג וצ ןָאינוי רעד ןעפלָאהעג

 -ַארעּפָאָאק עזיד ןיא טייברא געט רָאּפ ַא טַאהעגנ סרעשטוב עזָאלסטײברַא

 ,טפמעקעגסיוא ןָאינוי רעשטוב עשידיא יד טָאה סנעטצעל .רעּפעש עוויט

 ןעטערטוצּפָא רעטייברא-ןאינוי ערעייז ןעביולרע ןעלָאז םיטַאבעלַאב יד זא
 ,רעטײברַא-רעשטוב עזָאלסטײברַא עטלַא ןעטסנוג וצ ייװצ-נָאט ַא

 -ניא רעד ןופ 2284 לַאקָאל ןזיא ןָאינוי רעטיײברַא רעשטוב עשידיא יד

 | . .אקירעמא ןופ ןָאינוי רעטייברא רעשטוב לאנָאשענרעט

 ךיוא ןעלאפאב הפנמ עשיטסינומָאק יד טָאה רהֶאי רָאַּפ עטצעל יד ןיא

 טָאה סערווענאמ ןוא סעצעה ערעייז ךרוד ןוא ,ןָאינוי רעשטוב עשידיא יד

 רעגניא ,ר עוו? יס ם ע ס ,ןאמ-ןאינוי רעיירטענ ַא זא טריסאּפ

 -ומָאק ַא ןופ טיוט ףיוא ןערָאװעג ןעכָאטשרעד זיא ,רעפמעק רעגידלושנוא

 | ,טסינ

 ם ע ס : ןענייז ןָאינוי רעשטוב רעשידיא רעד ןופ עטמַאאב עניטצעי יד

 -לע ב .י ,סרעשזדענעמ ןאיני ,ף ע? רָא דיז יא ןוא ןאמסוז

 -קעס לָאקָאטָארּפ ,י ק ס ר ַא יִא ב .א ,רעטערקעס ץנַאנפ ,י ק ס

 ,ןיווע ? .ב ןוא ,טנעדיזערּפ ןָאיני ,ם ייוב ?ע טיי ט .נ ,רעטער

 .ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייוו



 .קרָאי ןינ ןיא רעביירש-סגנוטייצ עשידיא יד ןופ ןָאינוי יד

 -נירנעג ךיז טָאה רעביירש-סגנוטייצ עשידיא ןופ ןָאינוי עטשרע יד

 ןָאינוי רענעי ןופ טנעדיזערּפ רעד .1902 רהָאי ןיא קרָאי וינ ןיא טעד

 ,רעטערקעס רעד .יוו ַא ק ר ַא ה ר ע דנ ַא ס ק ע ל ַא ןעװעג זיא

 -רעטרַאשט יד .ץט ַאק .מ -- רערושזערט רעד ןוא ,ןייּפ סקַאמ

 ,ד ןוא (ר"מש) שטיוועקייש .מ .נ ,ןידרָאג בקעי ןעוועג ןענייז רעדילגטימ

 -עג ןָאינוי רעביירש רעטשרע רענעי וצ ןעבָאה ייז ץוח א ,ןילַאמרעה

 ,טרעפייז .מ ,(ק"רשת) ןיוועז .י ,ץיװָאקילעז לעצעג ,ץנַארק פיליפ : טרעה
 .ערעדנַא ןוא ,ןַאמקינָאג .א .י ,בילטָאנ .? ,ןיקמורפ .א ,ןירָאג .ב

 -ָאלשעננָא גנודנירג רהיא ךָאנ דלַאב ךיז טָאה ןאינוי רעביירש ענעי
 .ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןָא ןעס

 רעביירש ןעשידיא א ןופ עיסעפָארּפ יד ךיז טָאה ןערהָאי ענעי ןיא
 -סננוטייצ ןופ ןעבָאה רעביירש עטסרהעמ יד .טלחהָאצַאב טכעלש רהעז
 -ַאה רעביירש עליפ .ןעבעל ןייק ןעכַאמ טנעקעג טינ ןיילַא יירעביירש
 ןעבעל א םוא ןעננוניטפעשַאב ערעדנַא טימ ךיז ןעמענראפ טזומעג ןעב
 .ןעכַאמ וצ

 עשידיא עכילגעט ןופ ןערָאטקאדער ואוו ,ןעלַאפ רַאּפ ַא ןופ סייוו ךיא
 יד ןופ רענייא .,ךָאוװ א ראלָאד 7 יו רחעמ טינ ןעמוקַאב ןעבָאה ןעגנוטייצ
 -יירש טנעלפ רעכלעוו ,ןערהָאי ענעי ןיא רעביירש עשידיא עטסרעלוּפָאּפ
 ,םיובנענאט .א ,ןעננוטייצ עשיטַאבעלַאב עשידיא יד ןיא ןעב
 -ענ ןַאד טָאה סָאד ןֹוא .ןעלקיטרַא ייווצ ראפ ראלָאד 9 ןעמוקַאב טנעלמ
 .זיירּפ רעסיורנ א ןעסייה

 -עג עשידיא עטניניײארַאפ יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא וצ יוװ קנעדעג ךיא
 שטיוועקייש .מ .נ ןעמוקעג דנעווא נָאטנָאמ ןעסיוועג ַא זיא ןעטפַאשקרעוװ
 -עג טָאה רע ןוא ,רעביירש ןענַאמָאר רערעלוּפָאּפ רעגילָאמַא רעד ,(ר"מש)
 ךיז ןעֶלָאז ייז זא ,רעטײברַא עשידיא יד ןופ רעטערטרַאפ יד ייב ןעטעב
 ,"דלָארעה ןעשידיא, םעד ןופ סרעשילבָאּפ יד :עדווירק ןייז ןעמענָא
 ,תוריכש עניילק רהעז םהיא ןעלהָאצ ,ןענַאמָאר ענייז טביירש רע ואוו
 "פיוא ךיז טָאה ךיילנ .טייצ ןיא ןעמוקַאב טינ לָאמנייק ןָאק רע עכלעוו
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 ראפ טלהעצרעד טָאה ןוא ןאינוי רעדיינש רעד ןופ טַאנעלעד ַא טלעטשענ

 ןוא ,ס'רמש ןענַאמָאר עלַא טעמב ןעזעלעג טָאה רע זא ,עטלעמאזרַאפ יד

 -גירלושנוא עלַא טעװעטַארעג טָאה רעסַאפרַאפ רעד יוזא יװ ,טקנעדעג רע

 עטכעלש יד ןופ ךַאלדיימ ענהעש ןוא טייל עגנוי עטבילרַאפ עטנלָאפרַאפ

 סלא ,רע זא ,ןעפלעה רעטייברא יד םהיא ןעפראד רַאּפרעד ןוא ,ןעשנעמ

 .טכער ןייז ןעבָאה לָאז רעביירש
 -רֶָאֹפ ַא טכַאמענ טָאה ןעטפַאשקרעװעג יד וצ טַאנעלעד רעטייווצ ַא

 יד ןעוו ןוא רעביירש עשידיא ןופ ןאינוי ַא ןעדנַירג לָאז ןעמ זא ,גַָאלש

 -ענ ר"מש זיא ,טריזינַאגרָא 1902 רהָאי ןיא ךיז ןעבָאה רעביירש רעשידיא

 .ןאינוי רעזיד ןופ רעטמאעב א ןערָאװ

 ַא טרהעלקרע ןָאינוי רעביירש עשידיא יד טָאה 1908 רֶהֶאי ןיא
 יד ."טלעוו עשידיא , גנוטייצ עכילנעט רענידסלאמאד רעד ןעגעג קיירטס
 -ַָאז סרעשילבָאּפ יד זא ןוא תוריכש ערעסערג טרעדָאפעג ןעבָאה רעביירש

 ייוצ טרעיודעג טָאה קיירטס רעד .רעביירש-ןאינוי ןעניטפעשַאב ןעל

 "יירש יד ןעשיווצ לייוו ,ןערָאװעג ןערילרַאפ זיא רע ןוא טייצ ןעכָאװ

 סע .טייקנינייא ןייק טשרעהענ טינ טָאה ננוטייצ רענעי ןופ ,אפונ רעב

 ,טזיילענפיוא ךיז טָאה ןאינוי ענעי ןוא גנַאל ןעמונעג .טינ טָאה
 ןעננוטייצ עשידיא רעקראי וינ יד ןופ רעביירש יד ןעבָאה ןָא ןַאד ןופ

 רעבָא ,ןָאינוי ַא טימ לָאמ רעדנַא ןַא ,ןאינוי א ןהָא לָאמ עגינייא טקיירטסענ

 .גלָאפרע ןהֶא לָאמ עלַא טעמב

 -ילגעט עשידיא ףניפ יד ןופ רעביירש יד ןעבָאה ,1915 ,ינוי ןיא טשרע
 ןיא ?לַאנרושז ןעגרָאמ , ,"טייהרַאװ, ,"גָאט , ,"םטרעוװרָאפ, : ןעגנוטייצ עכ

 -ָאה ייז עכלעוו ,ןאינוי רעביירש א טריזינַאגרָא לָאמַא ךָאנ ,"טַאלבעגַאט ,

 -קע ןאינוי עזיד ."ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .? .י, ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ןעב
 -קע רענירהעי-14 רהיא ןופ ףױלרַאפ ןיא טָאה יז ןוא םויח דע טריטסיז

 עשידיא יד ןופ ענַאל יד ןערעסעברַאפ וצ ןָאטענפיוא ליפ רהעז ץנעטסיז

 .רעביירש-סננוטייצ

 ל5 ה ןעוועג זיא ןאינוי רעיינ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעטשרע רעד

 .סעשָאגרַאמ ףסוי ,רעטערקעפ רעטשרע רעד ןוא , ף ַא ג ַא ר

 ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה ןייארַאפ רעביירש ץרּפ ,9 .י רעד

 .ןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד

 ,טַאהעג טָאה ןאינוי רעביירש עזיד סָאװ ,ניז עניטכיוו ןעטשרע םעד

 "גָאט , רעד ןוא "טייהרַאװ, יד ,ןעננוטייצ עשידיא ייווצ יד ןעוו ,ןעוועג זיא

 ןאינוי רעביירש יד טָאה ןַאד .גנוטייצ ןייא ןיא ןעצלָאמשרַאפ ךיז ןעבָאה

 עכלעוו ,ףעטס-"טייהרַאװ, ןופ רעדילנטימ ענעזעוועג יד זא ,טרהיפענסיוא
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 -עלַאב ערעייז ןופ טלהָאצַאב ןענירק ןעלָאז ,זָאלסטײברַא ןעבילבעג ןענייז

 .רערעדעי תוריכש ןעטַאנָאמ יירד ראפ םיטַאב

 עשידיא , סָאד ןעוו ,קידרוצ רהאי ַא טימ טריסַאּפ טָאה עבלעז סָאד

 ?לַאנרושז-ןענרָאמ , רעד ןוא ןעניישרע וצ טרעהענפיוא טָאה ?טַאלבענַאט

 טלהָאצעננייא ןעבָאה רעבענסירא יד .טפיױקענּפָא גנוטייצ עזיד טָאה

 עכלעוו ,ראלָאד דנעזיוט ףלעווצ ןופ עמוס יד ןייארַאפ רעביירשדזרּפ םעד

 ,?טַאלבעגַאט , ןופ רעביירש "דייסניא , עֶלַא וצ טלייטוצ טָאה ןאינוי יד

 .ננוניטפעשַאב א ןהָא ןעבילבעגנ ןענייז עכלעוו

 זא ,טקנוּפ ןעניטכיו םעד טפמעקענסיוא טָאה ןאינוי רעביירש יד

 -קַאדער א ןיא ןעטַאנָאמ יירד רעביא טניטפעשַאב זיא רעביירש א ןעוו

 רע ןעדייס ,ץַאלּפ ןופ ןעקישקעוַא טינ רעבענסױרַא רעד םהיא ןעק ,עיצ

 עי ןיוש ןעק רעביירש א ןעוו ןוא .ראפרעד דנורגנ ןעדנענינעג ַא טָאה

 ראפ סָאבעלַאב ןופ ןעמוקַאב רע ףרַאד ,עיצקַאדער ַא ןופ ןערעוו טגאזטנע

 | .תוריכש ןעטַאנָאמ יירד
 ,טרהיפענכרוד סקיירטס ןהֶא טָאה ןייארַאפ רעביירש ץרּפ ,? .י רעד

 א ראלָאד 70 ןייז לָאז רעביירש-סננוטייצ א ןופ תוריכש םומינימ יד זַא

 ןיא גינייועניא ןעטייברַא עכלעוו רעבָא רעביירש עטסרהעמ יד  .ךָאו

 ,רהעמ ליפ ןעמוקַאב ,עיצקאדער רעד

 -טימ 200 רעביא טציא טלהעצ ןייאראפ רעביירש ץרּפ .? .י רעד

 גיצנַאװצ ןופ דנָאפ א ןעפַאשענ ןעננומענרעטנוא ךרוד טָאה רע .רעדילג

 -יירש עשידיא ןעראוועג טציטשענ ןענייז סע עכלעוו טימ ,ראלָאד דנעזיוט

 ,דנַאלסױא ןיא רעלטסניק ןוא רעכ

 ענעגייא ענייז ןעפלָאהעג ךיוא טָאה ןייאראפ רעביירש ץרּפ ,? .י רעד
 ,ֿפעיצנַאניפ רעדילנטימ

 ןייאראפ רעביירש ןעשידיא ןופ רעדילגטימ עטסגיטעט יד ןופ רענייא
 -םוי סעקינימ , יד ןופ רעבענסױרַא רעד ,סעקיניפ .י ןנהח זיא
 | ."רעטעלב בוט

 ןיא ןעבָאה ןייאראפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ טנעדיזערּפ ןופ טמא םעד
 .ב ןוא סקַאז .ש ,א ,ןידלעז .א ,ףָאנָאר ללה ןעמונרַאפ ןעטייצ ענעדישרַאפ
 | ,ןויבצ

 -ערט רעד ןעוועג רֹהֶאֹי ענינייא זיא יקסוועשטניוו סירָאמ
 ,ןייארַאפ ןופ רערושז

 -ערפ ,ןי ד ? ע ז .א :ןענייז ןייאראפ ןופ עטמאעב עגיטציא יד
 -ק עמ .? .ד ;טנעדיזערּפיסײװ ,| ַא מ ? ע ג ַא פ .? ;ןטנעדיז
 .רעטערקעפ ,ש ו ? ת ןֹוא רערושזערט ,רעה



 .רערניבכוב עשידיא יד ןופ ןָאינוי יד

 -ייז סאוו ,עלא יד טנעכערעגניירא ןערעוו דיירט רעדניבכוב םעד ןיא

 -אירעטַאמ עטקורדעג ןוא ריּפאּפ-ביירש ןעטיירנוצ םייב טניטפעשאב ןענ

 עלא ןעדניב ןוא ןעהענ ,ןעגיילנעמאזוצ ,ןעריניל םייב ,ךיורבעג ץראפ ןעֿכ

 ןוא ףיל"זול ראפ ןעלוװָאט יד ןעכאמ ,ןעטפירשטייצ ןוא רעכיב ןעטרָאס

 טניטפעשאב ןענייז דיירט םעד ייב ,ןעטייברא עכילנהע ןוא רעכיב ץיטָאנ

 ,רעטייברא דנעזיוט 80 רעביא עדענעק ןוא ןעטַאטש עטגינייאראפ יד ןיא

 .טריזינַאגרָא ןיא לעטרעפ ןייא זיולב עכלעוו ןופ

 עשידיא א קראי וינ ןיא טריטסיזקע ןיוש טָאה 1888 רהאי ןיא ךָאנ

 --א רעטייברא םוצ טגנאלאב טלָאמעד טָאה עכלעוו ,ןאינוי רעדניבכוב

 טלָאמעד טָאה ןאינוי רעדניבכוב עטשרע עזיד ."רָאבייל ווא סטיינ , ןעד

 רערהיפ רעד .ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד וצ טננאלאב ךיוא

 א ,ןַאמּפיל .ס ןעװעג זיא ןאינוי רעדניבכוב רעשידיא רענעי ןופ

 ןאינוי רעדניבכוב עשידיא יד .ּפ ,? .ס שטנערב ןעשידיא םעד ןופ דילנטימ

 .ןעגנאנעגרעטנוא רהאי ןעט-1892 ןיא זיא

 -רֶא ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד טָאה 1911 רהאי ןיא

 .ןאינוי רעדניבכוב עשידיא א לָאמ ןעטייווצ םוצ טריזינאג
 -עמא ןופ ןאינוי רעדניבכוב לאנָאשענרעטניא יד טָאה טייצ רענעי וצ

 טָאה ןוא ,רָאביײל ווא סטיינ יד ןופ ןעגיוצענקירוצ טָאהעג ןיוש ךיז אקיר

 .רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןָא ןעסָאלשעננָא ךיז

 רהָאֹי א ןיוש טריטסיזקע דיירט םעד ןיא ןאינוי ?אנָאשענרעטניא יד

 ןאינוי סרעדניב-ךוב לאנָאשענרעטניא יד ןעוו ,ןעטייצ ןעוועג ןענייז סע .8

 טָאה יז יו דיירט ן'רעביא לָארטנָאק ןערעקרַאטש ליפ א טביאענסיוא טָאה

 ןעביז רעביא טַאהעג ןאינוי יד טָאה 1917-1916 ןופ ןערהָאי יד ןיא ,טציא

 טָאה ,רעבָא ,רהאי 10 עטצעל יד ןיא .רעדילנטימ דנעזיוט גיצנאווצ ןוא

 טעמכ ןוא טפאשרעדילנטימ רהיא ןופ טנעצארּפ 60 םורא ןעריולראפ יז

 | | .דיירט ןיא לָארטנָאק ןוא העד עצנאנ יד

 ַאזַא ןעמוקעגרָאפ טינ ,ךיז טכוד ,זיא עירטסודניא רעדנַא ןייק ןיא
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 ןופ ןעדָאטעמ ןיא שינערעקרעביא ַאזַא ,ןענישַאמ ןופ גנולקיווטנא עלענש
 יד ןיא ךיירט רעדניבכוב םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע יװ ,עיצקודָארּפ
 ,עירטסודניא רעטלעקיװטנַאמוא ,רעניילק ַא ןופ ,רהָאי ןהעצפופ עטצעל
 ,רעמענרעטנוא עניילק ןופ טנעה יד ןיא ןעגעלעג םנעטסרהעמ זיא עכלעוו
 -טנַאה סנעטסרהעמ ,ןעדָאטעמ עטרעטלערַאפ טימ טײברַאעג ןעבָאה עכלעוו
 רעשיטסילַאטיּפַאקסיױרג א ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ יז זיא ,טייברַא
 .רעּפעש עסיורג ןוא ןענישַאמ עטריצילּפמָאק ערַאבטסָאק טימ ,עירטסודניא
 .שטנערב רעדעי ןיא טעמכ ןערָאװעג טלעקיװטנַא ןענייז ןענישַאמ יד

 ןופ ןערהָאי עליפ יד ןיא טָאה ןָאינוי רעדניבכוב עשידיא עטייווצ יד
 -ניא יד זַא ,ןענָאלשרעד ךיז טָאה יז זיב טכַאמעגטימ פיפ ץנעטסיזקע רהיא
 .דנַאברַאפ רהיא ןיא ןעמענניירַא יז לָאז ןָאינוי רעדניבכוב לַאנָאשענרעט
 רעדניבכוב עשידיא יד טָאה ץנעטסיזקע רהיא ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ
 רעדילנטימ ערהיא רַאפ ןעגירק וצ םוא ,טקיירטסעג ןוא טפמעקעג ןָאינוי
 .ןעגנוגנידַאב סטייברַא ערעסעב

 טָאה ,ןָאינוי רעדניבכוב רעד ןופ לַאקָאל רעשידיא רעד ,24 לאקאל
 וצ ךיז ןענָאלשרעד וצ יטירעּפסָארּפ המחלמ רעד ןופ טייצ יד טצונעגסיוא
 -רעד ןעוועג זיא רע שטָאכ .רעּפעש ערעייז ןיא ןעגנוננידַאב ערעסעב
 םעד ןעגָארקענ טשרע טָאה רע) לַאנָאשענרעטניא רעד ןיא לַאקָאל רעטסגניא
 א ןערהיפוצכרוד ןעננולעג לַאקָאל םעד ךָאד זיא ,(1916 ןיא רעטרַאשט
 ןוא טרילָארטנָאק טָאה רע ןעכלעוו ,ךַאפ םעד ןופ רעּפעש יד ןיא קיירטס
 תוכאלמ-ילעב עלַא רַאפ ךָאװ א רַאלָאד 18 ןופ פייקס םומינימ א ןעניוועג
 לַאקַאל םעד טָאה סָאד .רעפלעהסיורַא יד רַאפ ךָאוו ַא רַאלָאד 14 ןוא
 רע טָאה 1917 רֹהְאי ןיא ןוא רעטײברַא יד ןעשיווצ שזיטסערּפ ןעבעגעג
 .סרעבמעמ טרעדנוה ןעביז םורַא טַאהעג ןיוש

 יד ןיא קיירטס ַא ןעפורעגסורַא רעדיוו ַאקָאל רעד טָאה 1919 ןיא
 96 ןופ גנורעכעה ַא ןוא ךָאוסטייברא עגידנוטש 44 יד ןענואוועג רעטייב -רַא יד ןעבָאה ףמאק ןעצרוק ַא ךָאנ ,טרילָארטנָאק טָאה רע סאו רעּפעש
 -עג זיא רעכלעוו ,טנעמירנַא ןָאשיירטיברא םעד ןענעג ןיא קיירטס רעד זא ,ֿפַאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ םוצ ענַאלק ַא טקישענניירא ןעבָאה ייז ןוא סעסָאב יד ?טּפיטעגּפָא , רעבָא טָאה רעצימיא .תוריכש יד היוא
 ץשידיא יד טרעדרָאעג ןַאד טָאה פַאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,רָאפ טביירש טנעמירגַא רעד יו ,סיטָאנ נעט ניצניינ ןייק ןעבעגעג טינ ייז טָאה ןָאינוי יד ?ייוו ,עירטסודניא גניטנירּפ רעד טימ ןערָאװעג ןעסָאלש
 ךרוד ןעגָארקעג ןעבָאה ייז סָאװ ,עגידרַאלָאד סקעז יד סעסָאב יד ןעלהָאצ -קירוצ ןוא ןעדנוטש 48 ןעטײברַא קירוצ ןהעג וצ 24 לַאקָאל ןופ רעטיײברַא
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 טגידעשענ ליפ טָאה רעדרָא רעניזָאד רעד קיירטס ן'כָאנ ןעכָאװ רָאַּפ יד
 .ןָאינוי יד ןעזָאלרַאפ סעכ סיוא ןעבָאה רעדילגטימ ךס ַא ,ןָאינוי רעד

 ,רעדילנטימ ?עסיב שביה ַא ןערָאלרַאפ םעד ךרוד טָאה לַאקָאל רעד
 יד ןיא טניטפעשאב ןעוועג סנעטסרהעמ ןענייז רעדניבכוב עשידיא יד

 טימ .רעטצענערנַאב ַא ןעוועגנ רַאפרעד זיא דלעפ רעייז .רעּפעש עניילק
 -נײא רעד ךרוד דיירט ןיא טלעקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,ץנערוקנָאק רעד
 רהעמ ךָאנ ןעטייקכילנעמ סטייברא ערעייז ןענייז ןענישַאמ ןופ גנורהיפ
 לַאקָאל טימ טגינייאראפ ךָאנ ךיז ןעבָאה ייז ןעוו .ןערָאװעג טרענעלקרַאפ

 םבַאשזד יד ןערָאלרַאפ ןעבָאה סָאװ יד ןוא לָאנָאשענרעטניא רעד ןופ סנייא

 ןעננירדניירַא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ,קיירטס ן'כרוד טיײברַא ןָאשידע יד ייב
 -סטיײברַא יד טרעסערגרַאפ קרַאטש רהעז סע טָאה ,רעּפעש עניילק יד ןיא

 | ,טייקניזָאל

 רעטרַאשט בָאס ַא ןעמוקַאב שטנערב רעשידיא רעד טָאה סנעטצעל

 -רַאפ רענענייא ןַא טימ ,25 לַאקָאל ןופ שטנערב רעגידנעטשטסבלעז סלַא
 רעירפ ןעבָאה ייז עכלעוו ,רעּפעש יד רעביא עימָאנָאטױא ןוא גנוטלַאװ

 -ּפִא קרַאטש טייצ רעד ךרוד רעבָא זיא שטנערב רעד .ןעטלאהעגנפיוא

 | .ןערָאװעג טכַאװשעג



 .רעטייברא ירדנואל עשידיא יד ןופ סנאינוי יד

 ןאינוי רעטײברַא ירדנואל םיטס יד

 1910 רהאי ןיא ךָאנ טָאה ןעטמַאשקרעװענ עשידיא עטנינייאראפ יד

 ,(ןעיירעשעוװ) סירדנַאלםיטס ןופ רעטייברא יד ןעריזינַאגרָא וצ טכוזעג

 -נוה עכילטע ןיולב ןעריזינַאנרָא וצ ןעננולעג טלָאמעד רעבָא ןיא סע

 ןיא טניטפעשאב ןענייז סָאװ ,דנעזיוט ניסיירד יד ןופ רעטייברא טרעד

 ןיא ןוא רהֶאי בלאה א טריטסיזקע טָאה ןאינוי עטשרע ענעי ,דיירט םעד

 .ןעגנַאגענרעטנוא

 ירדנָאל םיטס יד טריזינַאנרָא קראי וינ ןיא ךיז טָאה 1926 רֶהָאי ןיא

 -ָאשענרעטניא סרעקריאוו ירדנֲאל רעד ןופ 209 לאקָאל ,ןאינוי סרעקריָאװ

 םעד ןעריזינַאגרָא וצ ןעכוזראפ ענינייא טכאמענ טָאה ןאינו יד .לאנ

 -עלע םעד .ןעגנולעג טינ ךָאנ גיפיולרָאפ רעבָא רהיא זיא סָאד .דיירט
 .ןעריזינַאנרָא וצ רעווש זיא ,סירדנָאל םיטס יד ןיא טייברא סאוו ,טנעמ

 ןופ ניצפופ ַא ייב ,םירדנאל-םיטפ 400 ןאראפ ןענייז קראי וינ ןיא

 סרָאטס ןעבָאה סָאו ,סירדנָאלדנעה 3,000 יד ראפ שעוו יד ןעשאוו ייז

 ןעקיש םירדנֲאל םיטס עזיד .קראי וינ ןופ ןעדנענעג ענעדישראפ יד ןיא

 יד ,ןעילימַאפ ןופ שעוו ןעמענוצנָא רענעגעוו טימ סרעוויירד סיורא ךיוא

 -יורד עזיד ןופ טכארבעגקירוצ רעהכָאנ ןוא טסערּפעג ,ןעשאוועג טרעוו שעוו

 -איצעּפס סירדנָאל םיטס עזיד ןופ ענינייא .סרעמָאטסָאק יד וצ סרעוו

 -ערּפ ןוא ןעשאוו ייז .?יילּפוס ןעניל, טפור ןעמ סָאו ןיא ךיז ןעריזיל

 ,סעסיפָא ןוא סרעשטוב ,סרעברַאב ,ןענַארָאטסער ,סלעטָאה ראפ ןעס

 םיטס יד ןיא רעטייברא ?הָאצ יד ןיא טייצ רחָאי 8 עטצעל יד ןיא

 וצ ןענישַאמ ענעדנופרעדיינ יד ?ייוו ,ןעראוועג טרענעלקרַאפ ליפ סירדנָאל
 ךס א ןעפרָאװעגסױרַא ןעבָאה ,שעוו ןעסערּפ וצ ךילכעזטּפױה ןוא ,ןעשַאװ

 םיטס עזיד ןיא טצעי טײברַא ןעמ .גנוגיטפעשַאב רעייז ןופ רעטייברַא

 .טנעה עכילשנעמ טימ רערייא ןענישַאמ טימ רהעמ ןעיירעשעוו |
 כילנעלק ןענידראפ ,טריזינַאנרַא טינ ןענייז סאוו ,רעטייברא יד

 .ןעגנוגנידַאב עטכעלש רעטנוא ןעטיײברַא ןוא תוריכש
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 ,סרעלעק עסַאנ ,עגיצומש ןיא ךיז ןעניפעג ןעיירעשעוו יד ןופ עליפ
 רדסכ ןעהעטש ייז לייוו ,לעוויטש ענרעבָאר ןעטרָאד ןענָארט רעטייברא יד

 ןופ ןעדייל ירדנָאל ַא ןיא גנַאל ןעטייברא סאוו ,יד ןופ עליפ .רעסַאװ ןיא

 | .םזיטַאמור

 "ומש טימ גרעב ןעפרָאװעגנָא גידנעטש ןעגיל ירדנַאל-םיטס ַא ןיא

 ןוא ,ןעלָאטיּפש ןופ לָאמ טפָא ,לארעביא ןופ טגנערב ןעמ סָאװ ,שעוו עגיצ

 -נעקעטשנָא ןעבָאה סָאװ ,םיאלוח ןופ שעוו טננערב ןעמ זא ,טפערט סע

 ךָאנ ןוא םינורה ןופ שעוו עטניטולברַאפ טגנערב ןעמ ,ןעטייהקנארק עגיד

 .ןערעוו ןעשאווענ ףראד ץלא .ןעכאז עניצומש

 ואוו ,"םור-שטרַאטס , ןיא זיא סירדנָאל יד ןיא םונהינ רעטסנרע רעד

 ,:עפָאטש עשימעכ יד ןופ ךורענ רעד ןוא ,ךילנערטרענוא זיא ץיה יד

 יד ןא ,קרַאטש ױזַא זיא ,שעוו יד ןעשַאוו םייב טצונַאב ןערעוו עכלעוו

 .ןענָאטהעװיּפָאק עכילקערש טפָא םעד ןופ ןענירק רעטײברַא

 -נוברַאפ זיא עכלעוו ,ןאינוי סרעקריָאוו ירדנָאֿל לענָאשענרעטניא יד

 טכארבענרָאפ טָאה ,רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד טימ ןעד

 רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעטצעל רעד ייב

 וצ ןעמענרעטנוא ךיז לָאז גנונעװַאב רעטייברא עצנַאג יד זא ,עטיב ַא
 ראי וינ רעטיירנ ןופ רעטייברא ירדנָאל םיטס דנעזיוט 80 יד ןעדיזינַאגרָא

 .רעטײברַא יד ןופ עגַאל יד ןערעסעברַאפ ןוא

 .סירדנָאל שַאוו-טעוו יד ןופ סרעוויירד יד ןופ ןָאינוי יד

 ןעראוועגנ טנעפעעגנ זיא קראי וינ ןיא ירדנָאל שאוו-טעוו עטשרע יד

 ןעבָאה ירדנָאל רענעי ןופ םיטַאבעלַאב יד .,1912 רהאי ןיא ,ליװזנָארב ןיא

 -קעז ןעמענ וצ ךאלענעוו ןוא דרעפ טימ סרעוויירד ןעקישסיורא ןעמונעג

 קַאז ןעטסערג םעד ןעּפָאטשנָא טנעקעג טָאה ןעמ .שעוו עניטיוק טימ ךאל

 ,טנעס 80 ראפ ןעשאווענסיוא סע טָאה ירדנָאל יד ןוא ,שעוו עניצומש טימ

 -נָא קַאז םעד םוא ,שעוװ עניטיוק נונענ טאהענ טינ טָאה יורפ יד ןעוו

 ,שעוװו עניצומש ערעייז םינכש יד ייב ןענרָאב יז טנעלפ ,לופ ןעּפָאטשוצ

 -נֵא ןעלופ ַא רעוויירד םעד ןעבעגנ וצ ראלָאד ןעבלַאה ןעבלעז םעד רַאֿפ םוא

 .שעוו טימ קַאז ןעטקאּפעג

 טעוו 800 זיב ןאראפ קראי וינ רעטיירנ ןיא זיא נָאט ןעניטנייה ייב

 טשַאו טצעי .ןעטפעשענ עטסערג יד ןעכַאמ עכלעוו ,סירדנַאל שַאוו-םיטס

 1 ןוא יּרדנָאל רעד ןיא ןָא טמוק סאוו שעוו עניצומש ?לעדנַאב ןעדעי ןעמ

 דייסניא יד רעבָא ,ןעטייצ עטשרע יד ןיא יו רערעייט ליפ ןיוש טסָאק סע
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 -רא יד יװ ןעפַאלקש עבלעזיד ןענייז סירדנָאל שאו-טעװ יד ןופ רעטיײברַא

 ןענייז רעטייברא דייסניא עזיד .סירדנָאל םיטס ערעדנַא יד ןופ רעטייב

 .ןאינוי ןייק טינ ןעבָאה ייז ןוא ,טריזינַאנרָא טינ ךיוא

 ,סרעוויירד יד טריזינַאנרַא זיולב ןענייז סירדנָאל שאוו-טעוו יד ןיא

 -נערב ןוא שעוו עניטיוק לעקעז םעד סעטסָאבעלַאב יד ייב ןעמענ עכלעוו

 ןענעלפ ,ןאינוי א טאהעג ןעבָאה ייז רעדייא ,קירוצ טייהרעפַאנ םהיא ןעג

 רעד ןיא טעּפש ןיב נָאטראפ רענייז א ףניפ רעדָא ריפ ןופ ןעטייברא ייז

 ייז ןענעלפ ערעייז ןעטסנידראפ עניילק יד ןופ .,נָאט ןעדעי טעמכ ,טכַאנ

 -ויא סָאד .שעוװו ענערילרַאפ ראפ רעמָאטסָאק יד ןעלהָאצַאב ןעזומ ךָאנ

 .ןאינוי א ןעריזינַאנרַא וצ סרעוויירד יד ןעבירטענ טָאה ךילטנענ

 ןיא ךיז ןעבָאה ,1922 רהאי ןופ רעטניוו ןיא דנעווא ןעטלאק א ןיא

 -ירדנָאל טרעדנוה א רעביא טלעמאזראפ םואעסייל רָאבייל רעליווזנָארב

 ןענייז ,גנלמאזראפ יד טנעפעעג טָאה ייז ןופ רענייא ןעוו .,סרעוויירד

 רערהיפ רעד ןוא סרעטסגנעג עטנעפַאװַאב טכא ןעפָאלענניירא גנולצולּפ

 ןעבָאה ייז ןוא "!ןענַאד ןופ סיורַאג :ןָאטעג יירשענ ַא טָאה רערעייז

 ,לָאה ןופ ןעבירטעגסיורא ןעמעלא עקאט

 -ענ ןעטרָאד ייז ןעבָאה ,סָאנ ןיא רעטנורא ןענייז רעטייברא יד ןעוו

 -קעלב , טימ ןוא ןערעװלַאװער טימ רענעלש ?הָאצ עסיורנ א ןעפארט

 -ַאטַא ךילרעדרעמ ייז ןעבָאה עכלעו ,טנעה יד ןיא ?סקעשזד

 -ַאֹפ ַא ןוא טונימ 20 רעדָא 18 א טרעיודעגנ טָאה לאפרעביא רעד טריק

 ןעדלאווג יד .לעדנעד ַא ראפ ןענופעג טנעקענ טינ ןעמ טָאה ןַאמסיל

 רעליווזנָארב םעד םורא דנענענ רעצנַאג רעד זא ,סיורנ יוזא ןעוועגנ ןענייז

 -העוו ןוא ןעצכערק יד ןופ ןעראווענ טרעדורענפיוא זיא םואעסייל רָאבייל
 ןיא ןעגעלעג ןענייז עבלעוו ,רעטייברא עטעשטעילַאקוצ יד ןופ ןעיירשעג
 ,גיוא ענעגָאלשענסױא ןַא טימ רעוו ,ּפָאק םענעטלָאּפשוצ ַא טימ רעוו ,סַאנ
 .רענייצ עטקאהעגסיוא טימ רעוו ןוא

 רעליווזנַארב ןופ רעשזדענעמ רעד ןעוועג ןאד זיא ףָאקַאילּפיש .י .א
 ןעגעג טלעטשענ ןיילא רענייא ךיז טָאה רע ןוא םואעסייל רָאבייל
 קירוצ רעטייברא יד ןעפור וצ טעיירטעג טָאה ןוא רענעלש עקרַאטש יד
 ענעקָארשוצ ןוא עטעשטעילַאקוצ ,ענענָאלשוצ יד .גנולמַאזרַאפ רעד וצ
 וו למאזראפ רעד וצ קירוצ דנעוװוא םענעי רעבָא ןיוש ןענייז רעטייברא
 ץםיוא טָאה רע .טהורעג טינ טָאה רעבָא הָאקאילּפיש .ןעגנַאגעג םינ
 ,רעדיינש יד ןופ עטמאעב עלא ןופ ץנערעפנָאק א ןעפורעג גָאט ןעטייווצ
 יד .סנאינוי ערעדנא עלא ןופ ןוא סרעטנעּפראק ,סרעקעב ,רעכַאמקואלק
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 םואעסייל רָאבייל רעליווזנָארב ןיא ןעראוועג ןעטלאהעגּפָא זיא ץנערעפנָאק

 ,גנולעטש ַא ןעמונעג טָאה ןוא

 טימ ןהעזעג ךיז םורא געט ענינייא ןיא ןעבָאה םיטַאבעלַאב ירדנַאל יד

 טינ ןעבָאה עכלעוו ,סרעוויירד ירדנָאל עטעדנואוורַאפ יד ןוא ן'ףָאקאילּפיש

 סָאד .ןעדייל ערעייז ראפ ןעראוועג טגיטינרַאפ ןענייז ,ןעטייברא טנעקענ

 ךיז טומ ןעגנארקעג ןעבָאה סרעוויירד ירדנָאל יד זא ,וצרעד טכארבעג טָאה

 ליװזנָארב ןיא ןַאד זיא ןאינוי סרעוויירד ירדנָאל ַא ןוא ןעריזינַאגרָא וצ

 -פיש .י .א ןופ עיצאדנעמַאקער רעד ףיוא .,ןעראוועג טעדנירנעג

 .מ רעזיײנַאגרַא רהיא סלא טלעטשעננָא ןַאד ןאינוי יד טָאה ףאקאיל

 -נָאל יד ראפ טייבראעג טייצ עטשרע יד טָאה רעכלעו ,ן'רעטכעש

 | .תוריכש ןהֶא סרעוויירד ירד

 יד ןעדנירג ןעפלָאהעג ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא-ירדנָאל יד ןעשיווצ

 .גרעבסניג דוד ןוא רעשנַאג .ח ,ןַאמדירפ .מ : ןעוועג ןענייז ןאינוי

 יד ןיא עכלעוו ,ןאינוי סרעוויירד עזיד זיא ,1998 ,ינוי ןעט-14 םעד

 -קרעוװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד טימ ןעדנובראפ ןעוועג טייצ עצנאנ

 ןוא סרעטסמיט לאנַאשענרעטניא רעד ןופ לאקאל א ןעראוועג ןעטפאש

 ,810 לאקאל ןאינוי סרעפואש

 םיטַאבעלַאב שַאו טעװ רעליווזנָארב יד ןעבָאה ,1994 ,ראונאי ןיא

 ןאינו רעד ןופ רעדילנטימ יד ,סרעוויירד ירדנַאֿפ 180 ןעסָאלשענסיױא

 רענעי .סרעוויירד ןאינוי ןעניטפעשַאב וצ ךיז גידנענאזטנע ,810 לאקאל

 -ַאבעלַאב יד ןעבָאה ךילדנע .ןעכאוו 8 טרעיודעג טָאה טיוא-קאל-קיירטס

 טייברא ןַאד טייז .רעטייברא יד ןופ ןעננורעדַאפ יד ןעבעגעגכַאנ םיט

 ןעדנעגעג עלא ןופ סרעוויירד ירדנָאל יד ןעריזינַאנרָא וצ 810 לאקאל רעד

 עקרַאטש עטרילבַאטע ןא טצעי זיא ןאינוי עזיד ןוא ,קראי וינ רעטיירנ ןופ

 -לעזרעד זיא ןאינוי רעזיד ןופ רעשזדענעמ רעד .עיצאזינאגרַא רעטייברא

 .רעטכעש .מ רעב

 .םירדנָאל-דנַאה ןיא רעדמעה עטלַא ןופ סרעסערּפ יד
 -ענרעטניא יד זיא דיירט ירדנַאל םעד ןיא ןאינוי עשידיא עטירד יד

 -עמא רעד טימ ןעדנובראפ זיא עכלעוו ,ןאינוי סרעקריאוו ירדנָאל לאנָאש

 -לעזא סנעטסיימ ןערעהעג סע רעכלעוו וצ ,רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןאקיר

 -נָאלידנעה ןיא סרעסערּפ סלא ןעטייברא עכלעוו ,רעטייברא ירדנַאל עכ

 ,סרענָארייא טריוש ןופ לאקאל א ןאינוי עזיד טָאה קראי וינ ןיא .סירד

 -לעװ ,רעטייברא עשידיא ןענייז ייז ןופ לָאצ עטסערג יד .280 לאקאל
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 ךאפ ירדנֲאל ןופ טייברא ןייל יד טֶא .רעדמעה-רענעמ יד ןעסערּפ עכ

 -קרעוועגנ עשידיא עטנינייאראפ יד ,טריזינַאגרָא ןערהָאי טייז ןיוש זיא

 -רֶא טַאהעג קירוצ רהאי ניסיירד טימ ךָאנ רעטייברא עזיד טָאה ןעטפַאש

 -קָאד עשידיא רעקראי וינ עניטציא יד ןופ עליפ ,ןאינוי א ןיא טריזינַאג

 -סע ?לעיר ןוא ןעטקעטיכרַא ,ןערינישזניא ןוא סרעיָאל ,ןעטסיטנעד ,םיריוט

 סקעסע ףױױא ץעגרע ןעננַאפעגנָא ערעיראק רעייז ןעבָאה רעלדנעה טייט
 ,רעדמעה עטלַא טסערּפענ ןעבָאה ייז ואוו ,ירדנָאלדנעה ַא ןיא טירטס

 -ַאפ ךיוא טנייה ךָאנ ןענייז ןאינוי סרענָארייא טריוש רעניטציא רעד ןיא

 ,זיא טייברא ןייל רעד טימ הרצ יד .ןעטנענילעטניא לָאצ עשביה ַא ןַאר

 -ישרַאפ ןיא סבאשזד ריפ-יירד ןעטלַאהנָא ףרַאד רענָארייא טריוש ַא סָאװ

 ,רעדמעה ץוט רֶאּפ א ןעסערּפסיױא טפיול רע ואוו ,סירדנָאל דנעה ענעד

 | .תוריכש ךָאו א ןעכַאמ ןענעק וצ םוא

 .טנַאה ן'טימ זיוללב טייל עננוי יד ןעסערּפ סירדנָאל-דנעה יד ןיא

 -עשעוו ערעייז ןיא טלעטשעגניירא סנעטצעל ןעבָאה סירדנָאל םיטס יד

 .עצַארּפ ערעװש א ןיא סע .רעדמעה עטלַא ןעסערּפ םוצ ןענישַאמ ןעייר

 ירדנַאל-דנעה רעניילק רעד ןופ קעב יד ןיא ןהעטשּפָא ףרַאד רעטייברא רעד

 -קערש רעד ןופ .ניטרַאפ טרעוו רע זיב ,ןעדנוטש 15 לָאמַא ןוא 12 0
 ,וייװעמָארטש סייווש םהיא ןופ ךיז טסיג ןעזייא סערּפ ןופ ץיה רעכיל
 -נָאמ ןוא גָאטנוז יירפ רע זיא ראפרעד .ןעסערּפ ןייא ןיא טלַאה רע ןוא
 .ָאטינ טייברא ןייק זיא טלָאמעד לייוו ,נָאט

 -לעב רעטסלענש רעד ,קיטש ןופ ןעטייברא סרענָארייא טריוש יד
 -ענ רָאנ טָאה רע ןעוו ,ךָאװ א ראלַאד 40 זיב ןעטייבראסיוא ןעק הכאלמ
 .ןעסערּפ וצ רעדמעה נונ



 .רעטײברַא ןעזייא-דייסניא עשידיא יד ןופ ןָאינוי יד

 רעטייברא ןעזייא דייסניא רעד ןופ שטנערב רעשידיא רעטשרע רעד

 -קרעװעג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ןעראוועג טעדנירגעג זיא ןאינוי
 רענעי וצ זיא ךאפ םעד ןופ ןאינוי יד .1892 רהָאי ןיא ךָאנ ןעטפאש

 -ייברא-ןעזייא עשידיא לָאצ יד .,רעטייברא עשטייד ןופ ןענַאטשַאב טייצ

 ןופ ןענייז ןָא 1900 רהָאי םעד ןופ רעבָא ,ןיילק רהעז ןעוועג ןאד זיא רעט

 םייה רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,טייל עננוי ןעסַאמ ןעמוקעג רעהַא דנאלפור

 עשידיא יד ןעיובפיוא ןעמונעג ךיז ןעבָאה סע ןעוו .סרעסָאלש ןעוועג

 ןענייז ,קרַאּפ ָארָאב ןיא ןוא סקנָארב יד ןיא ,ל?יווזנָארב ןיא ןעלַאטרַאװק

 -עג טָאה ןעמ ואוו ,ןעקירבַאפ יד ןיא ןיירא סרעסָאלש עשימייה יד טָא

 טייצ רעד רעטנוא ךיוא ןענייז סע .סעדייבעג יד רַאפ ןעזייא יד טייברא

 םעד ןיא טיילעננוי ענעריובעג עשידיא רענאקירעמא עליפ ןעמוקעגניירא

 ןיא דיירט ןעזייא דייסניא םעד ןיא ךיז ןעניפענ טצעי סָאד ױזַא ,דיירט

 .רעטייברא עשידיא טנעצָארּפ גיצכַא רהעפעננוא קראי וינ

 יד ןיא ןעטייברא עכלעוו יד ןענייז רעטייברא ןעזייא דייסניא יד

 ,סננירליב יד ןופ טייברא םיירפ יד ,סנעקלַאב יד ןעכַאמ ןוא ןעקירבַאפ |

 יד ןופ ןעטעכַאטש ןוא ןערעיוט יד ,סלָאה יד ןופ ןעריט יד ,ּפערט יד

 .א ,סרעלעק יד ןופ סעטַארנ ןוא ןעריט יד ,סּפייקסע-רעייפ יד ,סדרַאי

 עניטראפ יד ןעמענ עכלעוו ,יד סע ןענייז רעטייברא דייסטיוא יד .וװ .ז

 רעזיד ןיא ךיוא .סגנידליב יד ןיא ןעמאזוצ ייז ןעלעטש ןוא ןעטקודָארּפ

 -יא טנעצָארּפ גיצפופ רעפעננוא קראי וינ ןיא ןיוש ךיז טניפעג גנולײטּפָא

 .רעטייברא עשיד

 -ראפ ףיוא טלייטוצ ןענייז ןעקירבַאפ ןעזייא יד ןיא רעטייברא יד

 ןענעק סָאװ יד ,סרעשיניפ יד ָאד ןענייז סע .טייל-ךאפ ןעדַארג ענעדיש

 רהעז זיא טייברא יד .סרעפלעה יד ןעמוק ןַאד ןוא ,טייברא יד ךילדנירג

 .רַאפענ טימ לופ ןזיא ןוא ערעווש א

 .תוריכש עניילק ןעגָארקעג רעטייברא עזיד ןעבָאה 1906 רהֶאי ןיא
 א ראלַאד 16 ןענירק ןאד ןענעלפ ,סרעשיניפ יד ,רעקינַאכעמ עטוג יד

 .ךָאװ
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 סרעשיניפ יד יו ןעטייברא ערערעווש ןָאט ךָאנ ןענעלפ סרעפלעה יד

 ןיב גיצפופ ןוא עכילטע ןופ ןעטייברא ןענעלפ ייז ןופ עטסרעמ יד ןוא

 .ךָאװו א ןעדנוטש גיצכעז

 .טייברא רעד ייב טציוושראפ נידנעטש זיא רעטייברא ןעזייא רעד

 "ייא יד ןופ רעװַאשז רעד .סייווש רעד דנַאנַאכָאנ םהיא ןופ ךיז טסינ סע

 . .טיוה ןייז ןיא ןיירַא טהעג סָאד ןוא ,סייווש ןייז טימ סיוא ךיז טשימ ןעז

 -סָאה ןיא ןעפיול זומ רע ןוא ,ןעלָאװשעג ןופרעד טכיזעג ןייז טרעוו טּפָא

 .ןערירוק ךיז לאטיּפ

 ןעבָאה ןעכאפ עלַא ןופ רעטייברא יד ןעוו ,ןערהאי המחלמ יד ןיא
 -רַא ךָאװ ַא העש 44 טפמעקעגסיוא ןעבָאה ןוא תוריכש עטוג ןעגָארקעג)
 ןענַאטשעג רעטייברא ןעזייא:דייסניא יד טייצ רענעי ןיא ןענייז ,טייב

 ןיא ייז ןעבָאה ראפרעד ןוא ,ןאינוי לאנָאשענרעטניא רעייז ןופ ןעסירענּפָא

 יד .ךָאװ א העש 48 םייבראעג רעּפעש ןעזייא דייסניא 60 עסיורג .יִד

 יד ןופ סמיירפ ענרעזייא יד ןעמאזוצ ןעלעטש סאוו יד ,"סטימסזזיוה ,!

 1800 יד ןענייז ראפרעד ןוא טציטשעג טינ ייז ןעבָאה ,"סרעצַארק-לעמיה,

 "44 ירד ךיז ראפ ןעניוועג וצ חכב ןעווענ טינ רעטייברא-ןעזייא דייסניא

 .ךָאו-סטייברא ענידנוטש

 ,רעּפעש-ןעזייא עניילק 800 עּפַאנק ןַארַאפ רעבָא ןענייז קראי וינ ןיא

 ןיא ,סדראי ןיא ,סננידליב עטלַא ןיא ,סרעלעק ןיא ךיז ןעניפענ עכלעוו

 -יוװצ ,רעּפעש עניילק עזיד ןופ רעטייברא ןעזייא 1800 עזיד .,"סיטנעש ,

 -עש 'טנעדנעּפעדניא , עסיורג ענינייא ךיוא ךיז ןעניפעגנ סע עכלעוו ןעש

 .ךאוו ַא ןעדנוטש 44 ןיוש ןעטייברא ייז ןוא טריזינַאנרָא טוג ןענייז ,רעּפ

 יד .סעשזדייוו ווא ?ייקס א ןאראפ ךיוא זיא רעּפעש ןאינוי עזיד ןיא

 .עדנוטש ןופ טלהָאצַאב ןעמוקַאב רעטייברא ןעזייא עטסיימ

 -ייברא ןעזייא דייסניא טנעדנעפעדניא  עזיד טָאה 1926 רהָאי ןיא

 -לװער רעד ןוא קיירטס לארענעג א קראי וינ ןיא טרהיפעגנָא "ןאינוי רעט

 םעד ןענואווענ ןאינוי יד טָאה רעּפעש עניילק יד ןיא זא ,ןעוועג זיא טָאט

 ַא טנעס 88 ןוא רעשיניפ ַא ראפ טנעס 10 םימ ראלָאד 1 ןופ םומינימ

 -דנעּפעדניא , יד טָאה רעּפעש עסיורג יד ןיא .רעפלעה ַא ראפ עדנוטש

 -אכ ךאפ םעד ןיא ןענייז ןעצנאג ןיא .טרהיפענסיוא טינ רָאנ "ןאינוי טנע

 ןופ טנעצָארּפ 80 ,רעטייברא דנעזיױט ריפ א ייב קראי וינ ןיא טגיטפעש

 .ןעדיא ןענייז ייז

 .ןעטסינומָאק ןופ ןעראוועג טרהיפעג ןערהָאי עליפ זיא ןאינוי יד
 "עטכער  עלא טלהעוורע רעטייברא יד ןעבָאה ,1929 ,טסונוא ןיא רעבָא
 ,ןעלאפעגנכרוד ןענייז ןעטסינומָאק יד ןוא עטמאעב



 .סרעוויירד עשידיא יד ןופ ןַאינוי יד

 ףיוא ןערהיפוצ עכלעוו ,סרעוויירד רעדָא ,סעלָאנעלַאב עשידיא יד
 ראפ ןענייז ,זייּפש רעדָא ןעלקיטרא עטריצירבַאפ ענעדישראפ יד רענעגעוו
 עכילנעלק יד בילוצ יוזא טינ ,ןעפַאלקׂש עטסנרע יד ןעוועג גנאל ןערהָאי
 ייז סאוו ,ןעדנוטש עגנאל יד בילוצ יװ ,ןעמוקַאב ןעבָאה ייז סאוו ,תוריכש
 יד ןופ ?עבעמ ןערהיפ טנעלפ רעכלעוו ,רעוויירד ַא .טייבראעג ןעבָאה
 -לעוו ,דרעפ יד יו רערעווש ןעטייברא טפָא טנעלפ רעמַאטסָאק וצ סרָאטס
 ןערעװ ניטראפ טגעלפ רעוויירד רעד ןעוו לייוו ,ןעבירטעג טָאה רע עכ
 דרעפ יד ןענידַאב ןעפראד טשרע רע טנעלֿפ ,?עבעמ יד ןערהיפוצ טימ
 | | /  ,?ַאטש ןיא

 לָאמ ןעטשרע םוצ טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד
 רעטשרע רעד .1004 רֶהָאי ןיא ןאינוי סרעוויירד-?עבעמ יד טריזינַאנרָא
 .א ןעװעג זיא קראי ןינ ןיא ןאינוי סעלָאנעלַאב רעזיד ןופ טאנעלעד
 ןעגניז םיבוט-םוי יד ןיא טגעלפ רעכלעוו ,טסירָאכ ַא ,| ַא מ ק ר ע ב

 -עד רעטייוצ רעד .,רעטַאעט ןעשידיא ןיא רהָאי ץנַאג א ןוא ןזח א ייב
 א ןילא ,ןיי ט ש נו א ר ב .א ןעוװעג זיא ןאינוי רעזיד ןופ טאגעל
 ,עלָאנעלַאב

 טרעדנוה א םורא טננַאלַאב ןאד ןעבָאה ןאינוי רעטשרע רענעי וצ

 ערעדנא ,םייה רעד ןופ סעלָאנעלַאב ןעוועג ןענייז ייז ןופ ךס א ,רעדילגטימ
 עלָאנעלַאב א ןופ תוריכש יד .אקירעמא ןיא סעלָאגעלַאב ןערָאװעג ןענייז
 ןעדנוטש-סטייברא יד ןוא ךָאוו א ראלָאד 7 זיב 6 ןופ ןעוועג ןאד ןענייז
 ענינייא .ךָאװו ןיא נעט ןעביז ןאד ןעמ טָאה טייברַאענ ..טמיטשַאבנוא
 ןעבעל לַאטש ןיא רעדא טפעשענ-לעבעמ ןיא ןעפָאלש ןענעלפ סרעוויירד

 ,דרעפ יד

 -עגנָא ךיז טָאה ,ןעראוועג טעדנירגעג זיא ןאינוי יד יו לענש ױזַא
 -ןאוועג ןאינוי יד טָאה סקיירטס .ענינייא .סקיירטס ןופ הרדס ַא ןעגנאפ
 נָאטרַאפ ןופ ןעסייהעג ןַאד טָאה ןעדנוטש-ןאינוי .ןעריולראפ ערעדנא ,ןענ
 ,דנעווא ןיא רענייז א 10 זיב

 ןעבָאה וצ טכער רעייז ראפ טפמעקענ גיטומ ןעבָאה סעלָאגעלַאב יד
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 ייז ןעטייצ עטשרע ענעי ןיא טָאה ןאינוי יד סאוו ,םעדצָארט ,ןאינוי א
 -ענ ןעממאק ענעי ןופ רעבָא ןעצונ יד .ןעננורעסעבראפ גינייוו ןעבענעג
 ןענייז עכלעוו ,סרעוויירד-רושטינרָאפ עיינ עננוי יד נָאט ןעניטנייה ןעסינ
 .רעטעּפש ןעמוקעג

 ןיא רעטייברא טלהעפעגסיוא ןעבָאה סע ןעוו ,ןערהָאי המחלמ יד ןיא
 -ערנ ךיז ראפ טפמעקענסיוא ךיוא סעלָאנעלַאב עשידיא יד ןעבָאה ,דנאל
 ןעו ,1910 רהָאי ןיא רעבָא .גנולדנַאהַאב ערעסעב ןוא תוריכש ערעס
 ןופ םרעּפיק-רָאטס רושטינרָאפ יד ןעבָאה ,טגידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד
 סרעוויירד ןאינוי ערעייז עֶלַא טייברא רעד ןופ ןעפָאלשעגסיױוא קראי וינ
 יוזא) אקירעמא ןופ דנאבראפ רעטסמיט לאנָאשענרעטניא ,288 לַאקָאל ןֹופ
 טלָאװעג ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד .(ןאינוי רעייז ןאד ןעפורעג ךיז םָאה
 | ."ּפאש-ןעּפָא , ןעבָאה

 -עלאב יד ןופ ףמאק רענעי טרעיודעג טָאה ןעכָאװ גיצנַאװצ-ןוא-סקעז
 ןאינוי עלַא םילובלב ענעדישראפ ךרוד ןאד ןעבָאה םיטַאבעלַאב יד .סעלָאג
 -רוט ןיא ןעפרָאװעגניירא ,רעדילנטימ עגיטעט עליפ טימ ןעמאזוצ ,עטמאעב
 ערעוװש טַאהעג רעהכָאנ ןוא טעטכַאמשעג טייצ א ןעבָאה ייז ןאוו ,עמ
 -נניס ןיא טקישראפ ןעוועג זיא סרעקיירטס יד ןופ רענייא .ןעסעצָארּפ
 .גניס

 -עלַאב יד ןוא ןעריולרַאפ ךילצנעג ןַאד ןאינוי יד טָאה קיירטס םענעי
 ַא ןיא ןעראוועג ןעבירטראפ רעדיוו םיטַאבעלַאב יד ןופ ןענייז סעלָאג
 .1994 רהָאי םעד זיב טרעיודעג טָאה סָאד .יירעּפַאלקש

 טצעי ןוא ,רעוויירד א ןיילא ,ןואר ב .מ טָאה רהאי םענעי ןיא
 קירוצ ,(188 לאקָאל טציא ןיא עכלעוו) ןאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ רעד
 -ינרָאפ ןוא סרָאטס לעבעמ עֶלַא ןופ סרעוויירד-רושטינרָאפ יד טריזינַאנרַא
 -עלַאב יד ןעבָאה סקיירטס עכיירגלָאפרע ענינייא ךָאנ .ןעקירבַאפ רושט
 רעטייברא ערעייז ןעבענ ןוא ןאינוי יד ןענעקרענא רעדיוו טזומענ םיטַאב
 .ננולדנאהאב עטונ ןוא תוריכש ערעכעה

 -יירד רעד ןופ רעדילגטימ לָאצ עטסערג יד טהעטשַאב גאט וצ טנייה
 .טיילעגנוי עטריזינאקירעמַא ןופ ןאינוי סרעוו

 סאוו ,פעלָאגעלַאב יד ךיוא ןעגנַאלַאב ןאינוי-סרעוויירד 188 לאקאל וצ
 -רא עזיד .ןעיירעקעב יד וצ ?העמ רעסעפ ןוא קעז יד רעדנַאנופ ןערהיפ
 (עלָאגעלַאב א ןיילא) ,ר ָא ש ? עו מ ע ס טריזינַאנרַא טָאה רעטייב
 -עווש א רהעז זיא סרעוויירד-?העמ עזיד ןופ טייברא יד .1909 רהִאי ןיא
 .ןיופ רעגנוה א רַאפ ךָאו ןיא געט 7 עלא ןעפַאלקש ךיוא ןענעלפ ייז .ער
 ןעװ .רהעמ ראנאז ענינייא ןוא ךאוו א ראלַאד 60 ייז ןעמוקַאב טנייה
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 -עג סרעוויירדלחעמ עלַא ןענייז טריזינַאגרָא ךיז ןעבָאה רעטייברא עזיד

 רערהיפ יד רעבָא ,ןעטפירק ייז ןופ טנעצָארּפ 90 ןענייז דניצא .ןעדיא ןעוו
 .ןעדיא עלא םויח דע ןענייז ןאינוי רעד ןופ

 -לֵֶאה) עװָאטרוג יד ןופ סרעוויירד יד ךיוא ןעגנַאלַאב 128 לאקָאל וצ

 1901 רהֶאי ןיא ךָאנ ןעבָאה סעלָאנעלַאב עזיד .,ןעטפעשעג ירעסָארג (?לייס

 עֶלַא ןענייז ייז ,ןאינוי סרעוויירד טנעדנעּפעדניא ןא ןיא טריזינַאגרָא ךיז
 - .ןעדיא

 -עגנָא ןאינוי סרעוויירד ירעסָארג עזיד ךיז טָאה 1914 רהָאי ןיא
 תוריכש ערעייז .דנַאברַאֿפ לאנָאשענרעטניא ןופ 138 לַאקָאל ןָא ןעסָאלש
 ןעשיווצ ןענייז גָאט וצ טנייה ,ךאוו א ראלאד 48 טינשכרוד ןיא ןענייז
 -וכַאנָאיצַאנ ענעדישראפ ןופ רעטייברא ןַארַאפ סעלָאנעלַאב ירעפָארג עזיד

 -רִא וצ ןייּפמאק ןעסיוררג א ןָא טצעי טרהיפ ןאינו יד .ןעטעט
 -ָארגןיעשט יד ןיא טניטפעשַאב ןענייז עכלעוו ,סרעוויירד יד ןעריזינַאג

 | .סרָאטס ירעס

 ןענייז עכלעוו ,סרעוויירד רעקעב יד ךיוא ןעגנַאלַאב 188 לַאקָאל וצ
 ןופ טייצ ןיא ,192/ רהאי ןיא ןעראוועג טריזינַאנרַא 128 לאקאל ןופ
 -ריפ רעקעב עשידיא עסיורג ייוצ יד ייב קיירטס רעקעב םעד
 -יירד רעקעב עטריזינַאגרָא-יינ עזיד ןענייז ןַאד .רעטכעּפ ןוא נניסעמ ,ןעמ
 רעקעב עדנעקיירטס יד ראפ קיירטס עיטַאּפמיס א ןיא סיורא ךיילג סרעוו

 .רעטכעּפ ןוא גניסעמ ןענעג רעטייברא



 -רשכ ןוא ענידעבעל ייב רעמײברַא יד ןופ ןָאינוי יד
 .תופוע עטעליוקעג

 -עג ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטגינייאראפ יד טָאה 1918 רֶהֶאי ןיא
 עכלעוו ,רעטייברא עשידיא ןופ ןאינוי א קראי וינ ןיא ןעדנירג ןעפלָאה
 עטעליוקעג-רשכ ןוא ענידעבעל ייב סטעקרַאמ-ןעקישט ןיא טייבראעג ןעבָאה
 | ,םיטחוש עשידיא יד ךיוא יוװ ,תופוע

 ַא ןעוועג זיא רעטייברא-טעקרַאמ-ןעקישט 800 םורא ןופ ענַאל יד
 תוריכש עטסכעה יד .ךָאו א העש 100 ןעטייברא ןענעלפ ייז .עכילקערש
 ןעמ וואו ,טעקרַאמ ןעקישט ַא ןיא .ךָאװ א ראלַאד 12 ןעוועג ןענייז
 -םעשַאב ןייז ןענעלפ ,ךָאװ א סנעקישט דנעזיוט ףניפ ןעטכעש טגעלפ
 ,רעטייברא ייווצ ןוא טחוש ןייא זיולב טגיט

 ,ץרַאווש ס ק א מ ןעוװועג זיא ןאינוי רעזיד ןופ רעזיײנַאנרָא רעד
 ןופ רעטייברא עכילטע ןעכלעוו וצ ,טנענַא סנערושניא ןא ,ןַאמרעגנוי ַא
 .ןעריזינַאגרָא ייז לָאז רע זא ,טעדנעוועג ךיז ןעבָאה עיסעּפָארּפ רעד

 -סיױרַא יז טָאה ,ןעטַאנָאמ רָאּפ א טריטסיזקע טָאה ןאינוי יד ןעוו
 68 ,תוריכש ןופ גנורעכעה א רַאפ םיטַאבעלאב יד וצ ןעגנורעדאפ טקישעג
 טלהָאצעג רהעמ ןוא ןאינוי רעד ןופ גנונעקרענא ,טײברַא ךָאו א ןעדנוטש
 עזיד ןופ קיירטס לארענעג א ןעמוקעגרָאפ ןאד זיא סע .םייטרעוװַא ראפ
 .ןענואווענ טינ סיירטס םענעי רעבָא טָאה ןאינוי יד .רעטייברא

 -ענ רעטייברא עזיד טָאה ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד
 -טע ךיז ראפ ןעפמעקסיוא ןוא ןעריזינַאגרָא ךיז לָאמ ןעטייווצ א ןעפלָאה
 עזיד ךיז טָאה םורַא טייצ א ןיא .ןעננוננידַאב-סטייברא ערעסעב סָאװ
 לאנָאשענרעטניא םעד ןופ ןאינוי סרעוויירד יד טימ טגיניײארַאפ ןאינוי
 יד וצ סניירט יד ןופ תופוע יד ןערהיפ עכלעוו ,דנַאברַאפ סרעטסמיט
 סנאינוי עטסקרַאטש יד ןֹופ ענייא זיא ןאינוי עזיד .סטעקרַאמ ןעקישט
 -רא טעקרַאמ-ןעקישט עשידיא יד ןופ רערהיפ-ןאינוי יד .קראי וינ ןופ
 .סענאמרופ עשירייא טצעי ןענייז רעטייב
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 .סגָאינוי עניילק

 עשידיא עדנעריטסיזקע עֶלַא ןופ ןעמענ יד ןעריטָאנ ָאד ליוװ ךיא |
 ןופ ןעראוועג טריזינַאגרָא ןערהָאי עטצעל יד ןיא ןענייז עכלעוו ,סנאינוי
 ,םנאינוי ןופ ןעמענ יד ךיוא ,ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטגינייארַאפ יד
 א .סעיצאזינַאנרָא ערעייז ןיא סרעבמעמ עשידיא ךס א ןעבָאה עכלעוו
 יד טימ ןעדנובראפ טנייה ךָאנ ןענייז סנאינוי עזיד ןופ להָאצ עסיורג
 יד ןענייז סָאד .קראי וינ ןופ ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ
 ןעטסירָאכ עשידיא יד : עיסעּפָארּפ רעטאעט רעשידיא רעד ןופ סנאינוי
 -סָאּפ-ליב ןוא סרעשִא רעטַאעט ,בולק לעקיזומ רעטַאעט רעשידיא ,ןאינוי
 -ריט רעטַאעט ,ןאינוי סרעסערד ןוא סרעדיינש רעטַאעט ,ןאינוי םרעט
 רושטקיּפ-נניואומפ יד ,ןאינוי סרעטנעּפראק שזדייטס ,ןאינוי סרעייטש
 -רעדיִארבמע סיוופ ,ןאינוי סרערעדיִארבמע "יילפיש , ,ןאינוי סרָאטיײרעּפא
 ןעסעטַאקילעד ,ןאינוי סרערייּפיר-הוש ,ןאינוי סרענימאזקע-ךוט ,ןאינוי סרעע
 ,ןאינוי סרעוויירד ןוא סרעקיימ םירקדזייא ,ןאינוי סרעקריאוו רעטנואק ןוא
 סרעלדנעק רעייא ,ןאינוי רעכַאמ-טשרואוו ,ןאינוי סנעמסלייס רעדיילק
 ?ייטיר ,ןאינוי סנעמסלייס רושטינרָאפ ,ןאינוי סרעוויירד ךלימ ,ןאינוי
 ,ןאינוי רעטייברא רעדעב ןוא ןאינוי סנעמסלייס-הוש
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 .סנאיגוי ענעגנַאנעגרעטנוא

 -אב רעטייברא עשידיא יד סאוו ,רהאי ניצפופ ןופ טנעהָאנ יד ראפ
 ןעננורעדנע עניזיר ןעמוקענרָאפ ןענייז טריטסיזקע אאקירעמא ןיא גנוגעוו
 לָאמא ןענייז סאוו ,סדיירט עליפ .אקירעמא ןופ ןעבעל ןעשימָאנָאקע ןיא

 רעד ןופ ןעגנורעדנע יד בילוצ רעטעּפש ןענייז ,קרַאטש ןוא סיורג ןעוועג
 ערעדנא בילוצ רעדא ןענישַאמ עיינ ןופ גנורהיפנייא רעד בילוצ ,עדָאמ
 -ייז סדיירט יד טימ ןעמאזוצ ןוא ןעננאגענרעטנוא ןעצנאנניא ןעכאזרוא
 -עג ןענייז סאוו ,רעטייברא יד ןופ סנאינוי יד ןעגנאנעגרעטנוא ךיוא ןענ
 .ןעירטסודניא ןוא סדיירט עניזָאד יד ןיא טגיטפעשַאב ןעוו

 ןופ ףיולראפ ןיא טָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטגינייאראפ יד

 טעמכ סנאינוי טריזינַאגרָא טייצ רהָאי ניצרעפ ןוא עכילטע עטצעל יד

 ןענייז רעטייברא עשידיא עכלעוו ייב ,סדיירט ןוא ןעירטסודניא עלַא ןיא

 וצ לָאמ עכילטע ןעמוקענסיוא ןזיא ךַאפ ןעדעי .טגניטפעשאב ןעוועג רָאנ

 סאוו ,סנאינוי ענעגנאגענרעטנוא יד ןופ לעטעצ א זיא ָאד .ןעריזינַאגרָא

 | : קנעדענ ךיא

 -ַאמ (עקיילש) סרעדנעּפסוס ,סרעכאמ רעגייז עשידיא ןופ סנאינוי יד
 -אמ אלערבמָא ,סרעכאמ טערַאגיס דלָאר קַאבַאט ,סרעכַאמ-רעּפילס ,סרעכ

 -נעש ,סרעטנעּפרַאק ןָאשיײרעטלָא ,רעטייברא טעב-ןעזייא ןוא סערב ,סרעכ
 ,םרערעטסַאלּפ ןוא םנָאסיימ טנעדנעּפעדניא ,רעטייברא סערב ןוא רעילעד
 -ידנעק ,רעבעוו-ןעדייז ,סקרױלק-קנַאב ,רעטייברא סדיעשךןעּפמָאל ענרעזעלג
 ןערעדעפ ןוא ןעמולב עכילטסניק ,סרעקיימ סטנעב-סטנעּפינ ,רעטײברַא
 -אמ:הענ רענניז ,רעקינאכעמ ןענישַאמ-הענ ,סרענעלש הבצמ,רעטייברַא
 .טינ ןיוש קנעדעג ךיא סאוו ,ערעדנַא עליפ ןוא ןעטנעגא ןעניש

 ןעטערַאניס-רעּפייּפ יד ןופ ןאינוי יד יו ,סנאינוי עזיד ןופ עגינייא
 עקלויל ןופ ןאינוי יד ,רעטייברא רָאה-עמוי יד ןופ ןאינוי יד ,רעכאמ
 -מִא ןופ ןאינוי יד ,רעטייברא רעקירטש עשידיא יד ןופ ןאינוי יד ,רעכאמ
 -בייא לעקיימ ןעוועג ןיא סע רעזיינַאנרֶא סעמעוו ,רעכאמ לעטנעה-אלערב
 ראפ ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ ןאמרעשט רעד ,ןָאסמאר
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 ץנאג גיסעמסינטלעהראפ ןעוועג ןענייז סנאינוי עלַא עזיד .,ןערהאי עליפ
 .המחלמ רעד רַאפ ןערהאי יד ןיא קרַאטש

 -עגכרוד טָאה ,ליפשייב םוצ ,ןאינוי רעכאמ ןעטעראניס:-רעּפייּפ יד
 ןיא ,טייצ עסיוועג א זיא יז .עטכישעג עטנאסערעטניא ןא רחעז טכאמ
 -ראפ ןעוועג ,טרעדנוה-רהאי ןענירָאפ ןופ ןערהאי רעניד90 יד ןופ ןעטימ

 וינ ןיא סנאינוי עשידיא עטסטפאהרעטסומ יד ןופ ענייא ראפ טנעכער

 ,לעניט סיר ַא מ ןעװעג ןענייז ןאינוי רענעי ןופ רערהיפ יד .,קרָאי
 ,ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייארַאפ יד ןופ ןאמרעשט רעניטציא רעד
 | .ערעדנַא וא ןי ? ט ַא מס .7 ,ק ַא ב .ב א



 .אקירעמא ןיא רעטייברא עשידיא רוד רעיינ רעד

 םעד ןיא ןעמוקעגרַאפ המחלמ רעד טנוז ןענווז סאוו ,ןעגנורעדנע עגידריווקרעמ יד

 עטלַא ערעייז ןעזָאלרַאפ ןעבָאה רעטייברא עשידיא -- .ןעבעל ןעשודוא רענַאקירעמא

 "םונ ןיא רעטייברא עשידיא --- .עיונ ןיא ןעמוקעגנוורא ןענווז ןוא סדיירט

 .סדוורמט עשודוא

 -נארנימיא עשידיא יד ןופ לייט רעטסערג רעד זיא המחלמ רעד זיב
 -שטייד ןופ ,ןערהאי רעד70 יד ןיא ,רעהירפ רעהא ןעמוקעג ןענייז סאוו ,ןעט

 ןופ ןערהָאי רע-90 ןוא רע-80 יד ןיא ,רעטעּפש ןוא ,ןראננוא ןוא דנאל

 -עמור ןוא ןעיצילאנ ,ןעלױּפ ,עטיל ,דנאלסור ןופ טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ

 .ןעירטסודניא-לעדָאנ ענעפורעג-יוזא יד ןיא טניטפעשאב ןעוועג -- ,ןעינ

 ןעדיא .טנעה עשידיא ןיא ןענופעג ךיז טָאה עירטסודניא רעדיילק עצנאנ יד

 ייב רעטייברא יד ןופ טנעצָארּפ ניצניינ ןוא ,םיטַאבעלַאב יד ןעוועג ןענייז

 .ןעדיא ןעוועג ןענייז רעדיילק-רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ

 טָאה עקירעמא ןופ רעטייברא עשידיא יד ןופ ?ייט רעניילק א זיולב

 סע זיא יווא .סדיירט ערעדנא ייב ,ןעירטסודניא ערעדנַא ןיא טייבראעג

 .קירוצ ןהעצפופ רהאי ַא טימ זיב ןעוועג

 טינ אקירעמא ןיא רעטייברא עשידיא יד ןענייז רעבָא נָאט וצ טנייה

 ןעגיטכיוו ץנאגנ א ךיז טימ ןעדליב ייז .ןיילַא סדיירט לעדָאנ יד ןיא רהעמ

 קירוצ רהֶאי ןהעצפופ ַא טימ זיב ןענייז ייז ואוו ,סדיירט עליפ ןופ לייט

 .ןעטָארטראפ גנינייוו רהעז ןעוועג

 ,סדיירט רעדיילק-ךעיורפ יד ןיא רעטייברא עשידיא להָאצ יד

 טדָאטש רעד ןיא ןױלב .ןעלאפעג קרַאטש ןיא ,ליּפשייב םוצ

 ןיא טעטירָאיַאמ א רעטײברַא עשידיא יד ךָאנ ןענייז קרָאי וינ
 עטריזינַאנרָא יד ןיא רָאנ ןוא ,עירטסודניא רעדיילק-ןעיורפ רעד
 רעד ןופ ןעננוליײטּפָא ערעדנַא יד ןיא .סעסערד ןוא סקואלק יװ סדיירט
 ןיֹוִש זיא ,טריזינַאנרַא ךַאװש ןענייז עכלעוו ,עירטסודניא רעדיילק-ןעיורפ
 -ַאטיא רעדָא רענאקירעמא רעטייברא טייהרהעמ יד קראי וינ ןיא וליפא
 -יוא טדעטש יד ןיא .ןעיורפ עשיראגנוא ןוא עשילױּפ ,עשטייד ,עשינעיל
 -ראפ קרַאטש ךיז טָאה עירטסודניא רעדיילק ןעיורפ יד ןאוו ,קראי וינ רעס
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 א ןיולב רעטייברא עשידיא יד ןענייז ,רהאי ןהעצ עטצעל יד ןיא טיירּפש

 ערעדנַא ןופ גידנעדייר טינ ןיוש ,סעסערד ןוא סקואלק ייב וליפא טעטירָאנימ
 | ,דיירט ןופ ןעגנוליײטּפָא

 ,סדיירטילעדָאנ ערעדנַא יד ךיז ןעניפעג עגַאל רעכילנהע ןא ןיא

 יד ןופ ננוטיירּפשראפ רעד טימ יירעדיינש ןעכַאפ ערעדנַא ייב ,רָאפ ייב
 עיינ ןעניוצעגניירא ןערעװו ןעדנענעג ןוא טדעטש עיינ ןיא סירָאטקעפ
 וצ ףיוא ןערעה סדיירט ?עדָאנ יד ןוא ,רעּפעש יד ןיא רעטייברא ןעטרָאס
 .עשידיא ןייז

 ןעניוצעגניירא רעטייברא עשידיא רהעמ ץלא ןערעוו רעבָא ןענעגַאד
 ןעטָארטראפ ןעוועג טינ ןעצנַאנ ןיא לָאמַא ןענייז ייז ואוו ,סדיירט ןיא
 -ָארּפ םעניילק ץנַאנ א זיולב טלעטשענרָאפ ךיז טימ ןעבָאה ייז ואוו רעדָא
 עשידיא ?הֶאצ יד ןזיא ,ליּפשייב םוצ ,עירטסודניא-יוב רעד ןיא .טנעצ
 .רחאי ןהעצ עטצעל יד רַאפ ןעסקאוועג קרַאטש רעטייברא

 ןופ סנאינוי רעקראי ןינ עלַא וצ גָאט ןעגיטנייה ייב ןעגנַאלַאב ױזַא
 -יוט ניסייר ד-ןואיה נ י פ ,"ליסנואק סדיירט סגנידליב ,

 -נואק דיירט-ננידליב, םוצ) .רע טיי בב רַא עש ידיא דנעז
 רנעזיוט גיצפופ ןוא טרעדנוה א םורַא ןוא םורא ןערעהעג קראי וינ ןופ "ליס
 (.עטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ רעטייברא

 ןענייז סדיירט רעטנייּפ ןוא רעטנעּפראק ןיא יװ ,סדיירט עכנַאמ ןיא
 -טינ ,ערעדנַא יד ןיא ןוא עשידיא ךילסילשסיוא סלַאקָאל-ןאינוי עגנינייא
 רעדנעטיידאב ץנַאנ ַא ןיא ןעדיא ָאד ךיוא ןענייז סלאקָאל עשידיא

 ,לָאצ

 .רעטײברַאיץלַאה ןוא סרעטנעּפרַאק עשידיא יד

 עשידיא רחעמ טניטפעשאב ןענייז יירעלָאטפ רעדָא יירעטנעּפרַאק ייב

 ,סדיירט-ננידליב יד ןופ ךאפ רעדנא זיא סע ןעכלעוו ןיא יו ,רעטייברא

 דנע סרעטנעּפראק וװֶא דוהרעדָארב רעד וצ זא ,טצַאשעג טרעו סע

 דנעזיוט 80 םורא ןעגנַאלַאב ,סעראילָאטס יד ןופ ןאינוי יד ,"סרעניאשזד

 ןענייז דנַאל ןופ טדעטש ערעסערנ עלא ןיא טעמכ .רעטייברא עשידיא

 -רא עשידיא טעטיראיַאמ א ןעבָאה עכלעוו ,סלאקָאל רעטנעּפראק ןאראפ
 עשידיא יד ואוו ,סלאקָאל ייוצ ןאראפ ןענייז קראי וינ ןיא רעטייב

 -רעדילנטימ רעד ןופ טנעצָארּפ 78 םורא ןעמאזוצ ןעלעטש רעטייברא

 | .עשידיא ראפ ל?עיציפָא ךיז ןענעכער ייז ןוא טפאש'

 ןופ ?ייט א זיא עכלעוו ,קראי וינ ןופ ןאינוי רעטייברא-לעבעמ יד



 992 אקורעמַא ןיא סנָאונוי עשידיא

 ַא קראי וינ ןיא לָאמא טַאהעג טָאה ,"סרעטנעּפרַאק ווֶא דוהרעדָארב , יד
 ךיז ןעבָאה קירוצ רהאי 20 רעביא טימ רעבָא ,רעדילגטימ לָאצ עסיורג

 וצ ייז טסָאק סע זא ןהעזענמורא קראי וינ ןופ ןעטנאקירבאפ-ץלָאה יד

 ןוא ַאנַאידניא ,יאניליא ,ןעגישימ ןופ ץלָאה יד רעהא ןעננערב וצ רעייט

 ןופ ןעקירבאפ-לעבעמ עטסערג עלא ייז ןעבָאה ,סטייטס עטייוו ערעדנַא

 סע ואוו ,ןעגישימ ,סדיּפער-דנערג ךָאנ ןערהיפרעבירַא ןעמונענ קראי וינ

 טקַאה'מ רעכלעוו ןופ ,רעדלעוו עראברעדנואוו ,עסיורג יד ךיז ןעניפעג

 ,סטייטס עטנַאמרעד ערעדנַא יד ןיא ןוא ,ןעטרָאד .רעמיוב עטסעב יד סיוא

 .ןעקירבאפ-לעבעמ ןוא-ץלָאה עסיורג טיובעגפיוא ןעמ טָאה

 ןופ טיײברַא טרָאס ןייא ןעבילברַאפ ךָאנ רעבָא זיא קראי וינ ןיא

 יד זיא סָאד .לעבעמ ערעסעב יד ראפ ןעמהַאר ענרעצליה יד :ץלָאה

 ערעייז ןעצוּפַאב ןעשנעמ עמירָא ןוא עכייר רעכלעוו טימ ,לעבעמ עטעבעג

 .ןעמייה

 -רָאלרַאּפ עזיד ןופ ןעמהַאר יד ייב ןעטייברא עכלעוו ,סרעקיימ טעניבעק

 ,דנעזיוט ייווצ א קרָאי וינ ןיא ןַארַאפ גָאט ןעניטנייה ייב ןענייז ,סטעס

 .(רעריצעּפַאט) סרערעטסלָאהּפָא יד גידנעכערניירַא טינ

 "רָאטס ןופ ןוא סרעקיימ טעניבעק עשידיא ןופ ןאינוי עטשרע יד

 -יא עטגינייארַאפ יד טָאה קראי ןוינ ןיא רעטייברא רושטסקיפ-סיפָא ןוא

 ןעטפַאשקרעװעג יד .1918 רהָאֹי ןיא טריזינַאנרַא ןעטפַאשקרעוועג עשיד

 -ָארב , רעד ןופ רעטרַאשט א ןענירק לָאז ןאינוי עיינ עזיד זא ,ןהעזעג טָאה

 -עמא רעד ןופ עיצקידסירוי יד טָאה עכלעוו ,"סרעטנעּפראק ווא דוחרעד

 ,רעטייברא ?עבעמ ןוא ץלָאה עלַא רעביא רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןאקיר

 -ראי וינ רעד זיב ןעטּפַאשקרעװעג יד ןעמוקעגנָא סע ןיא גנירג ױזַא טינ

 -עמ יד זא ןהעזעננייא טָאה "דוהרעדָארב , רעד ןופ ?יסנואק דיירט רעק

 טשרע .?לאנָאשענרעטניא רעייז ןיא ןעננאלאב ןעפראד רעטייברא-לעב

 "סרעטנעּפראק ווֶא דוהרעדָארב, יד טָאה 1916 רהאי ןופ ביֹוהנֶא ןיא

 -יימ טעניבעק עשידיא טנעדנעּפעדניא רענעי וצ רעטרַאשט א טניליווַאב

 עשידיא עטנינייאראפ יד וצ קנאד סלא ןוא ,קראי וינ ןופ ןאינוי סרעק

 רעד טימ ןעדניברַאפ ןאינוי יד ןוא ייז ןעריזינַאנרָא רַאֿפ ןעטפַאשקרעוועג

 ךיילג טפראדענ לאקָאלטעניבעק רעשידיא רעד טָאה ,לאנָאשענרעטניא

 "םרעטנעּפראק ווֶא דוחרעדָארב , יד לייוו ,ןעטפאשקרעוועג יד ןעזָאלראפ

 -יײברַא אזא וצ ןעגנַאלַאב טינ ןערָאט סלאקָאל ערעייז זא ץעזעגנ ַא טָאה

 .ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטניניײארַאפ יד יװ טפַאשרעּפרעק רעט

 ,סרעצינש יד .ןעדיא ןענייז רעטייברא-לעבעמ לָאצ עטסערג יד

 -ַאב א וצ ןעגנַאלַאב ,ןעדיא ךיוא ,רעּפעש עבלעזיד ןיא ןעטייברא סאוו
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 ךיוא זיא עכלעוו ,לאנָאשענרעטניא ערעדנוזַאב א ןופ ,ןאינוי רערעדנוז
 ,רָאביײל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד טימ ןעדנובראפ

 46 ויא דנאה-ןישַאמ ןוא רעקיימ טעניבעק ןאינוי א ןופ תוריכש יד
 -ינש יד .טלַאהעג םומינימ רעד זיא סָאד .ךָאו ַא טנעס 80 טימ ראלָאד

 ןענירק םרעקָאט יד .גָאט ַא 912 ןוא 911.80 ,910,80 וצ ןעגירק סרעצ
 רעּפעש-ןאינוי עלא ןיא ןענייז ןעדנוטש-סטייברא יד .ךָאו א ראלָאד 0

 .ךָאו ַא 4
 ,לעבעמ עזיד סיוא ןעטעב סאוו ,(רעריצעּפַאט) סרערעטסלָאהּפָא יד

 דנעזיוט רָאּפ א ןעלהעצ ייז ןוא ,דיירט-גנידליב ןופ לייט ַא ךיוא ןענייז
 -ַאב א וצ ןעננַאלאב ייז .ןעדיא ןענייז טפלעה א עכלעוו ןופ ,רעטײברַא
 .רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא רעד ןופ לאנָאשענרעטניא רעדנוז
 ,ךאו א ראלָאד 90 זיב 70 ןופ ןענייז רעטייברא עזיד ןופ תוריכש יד
 עזיד ןופ 76 לאקאל רעשידיא רעד .ךָאו א העש 44 ןעטייברא ייז ךיוא

 עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ ןעראוועג טריזינַאגרָא זיא סרערעטסלָאהּפָא
 סרעשינרַאװ ןוא סרעשיִלָאּפ ןופ לַאקָאל ַא טימ ןעמאזוצ ןעטפַאשקרעוועג

 .לעבעמ עטעבענ עזיד ןופ

 -יא עסיורגנ ןַארַאפ ןענייז ָאנאקיש ןוא טיארטעד ,דנאלווילק ןיא ךיוא
 עשידיא יד זא ,טינ רעבָא טניימ סָאד ,סרעטנעּפראק ןופ סלאקָאל עשיד
 רעד .סלאקָאל ערעדנוזַאב ןיא טרעדנוזעגּפָא סיואכרוד ןענייז סרעטנעּפרַאק
 יד ןָא ןעסָאלשעגנָא ןענייז סרעטנעּפראק עשידיא יד ןופ ?ייט רעטסערג
 סלאקָאל עגיזָאד יד ןיא ןעבָאה ייז שטָאכ ןוא ,טנעגעג רעייז ןופ סלאסָאל
 עקרַאטש ץנַאג ַא רָאפ רעבָא ךיז טימ ייז ןעלעטש ,טעטיראיַאמ ןייק טינ
 -נייא ןַא ןעביאוצסיוא דנַאטשמיא ןענייז ןוא טעטירָאנימ עדנעטיידַאב ןוא
 | ,ןאינוי רעייז ףיוא םסולפ

 רעייז ןיא רענריב ענעסעזעג-טלַא ןענייז סרעטנעּפרַאק עשידיא יד
 תוכאלמ לעב ןענייז ייז ןופ טנעצָארּפ ניצניינ ןוא ניצכא ןעשיווצ .ךאפ
 יד יו שרעדנא סרעטנעּפראק יד ןענייז טכיזניה רעד ןיא .םייח רעד ןופ
 רעד סָאװ טייצ רעד ןיא ,סדיירט ערעדנא יד ןופ רעטייברא עשידיא
 -נהע ןוא רעירָאפ ,רעכאמקואלק ,רעדיינש עשידיא יד ןופ לייט רעטסערג
 -עמא ןיא .ָאד דיירט רעייז טנערעלענסוא ךיז ןעבָאה ,עכיל
 -ייז ,רעירָאטעלָארּפ עבלַאה זיולב שינָאלָאכיסּפ רעבירעד ןענייז ןוא ,אקיד

 ,ןעשנעמ ,"רעטייברַא ינב רעטייברַא, סנעטסרהעמ סערַאילָאטס יד ןענ
 -כַארט ייז ןוא טנענוי רעד ןיא ךַאפ םעד טנערעלעג ךיז ןעבָאה עכלעוו

 -רעד ןעמ ןעק סָאד .הנויח ןופ ןעלאווק ערעדנַא ןעגעוו טשינרָאנ ןעט

 ,ןהעזסיוא רעייז .קילב ןעטשרע םעד ןופ סרעטנעּפרַאק יד ףיוא ןענעק
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 טמעטָא ץלַא -- ;ךיז ןעמענַאב רעייז ,גנודיילק רעייז ,גנוטלַאה רעייז
 .הכאלמ-לעב ן'טושּפ םעד ןופ טייקניצראהנעפָא ןוא טייקכַאפנייא רעד טימ

 ,םייה רעד ןופ סרעטנעּפרַאק עשידיא יד סאוו ,םעד ןופ ןעכאזרוא יד

 רעייז ייב ןעבילבראפ ןענייז ,אקירעמא ךָאנ ןעמוקענרעבירַא ןענייז עכלעוו

 ןייק ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ןעטנארנימיא עשידיא גינַײװ סָאװ ןוא ,ךַאפ

 .ענעדישראפ ןענייז ,דיירט םעד ןענרעל ןעמונעג ךיז ןעבָאה סעראילָאטס

 ךַארג ןעסיוועג ַא ןיב ןוא ערעווש שיזיפ א טייברא יד זיא ,סנעטשרע

 יד ךיז וצ ןעניוצענוצ טינ טייברא ַאזַא טָאה רעבירעד .עשילאקיזיר ַא

 -ייוצ .טייברא ערעגנירנ טכוזעג ןעבָאה עכלעוו ,"טייל עגנוי ענעדייז

 רעד ןופ ןערהָאי יד ןיא ,ןאד ןיוש דיירט רעטנעּפרַאק רעד זיא ,סנעט

 ןעוועג זיא סע ןוא טריזינאנרַא טונ ךילמיצ ןעוועג ננורעדנַאװניײא-ןעסַאמ

 -םינטלעהרַאפ א טכאמעג ןעבָאה סרעטנעּפרַאק יד זַא ,ױזַא טייברא גונעג

 -ַָאה סעראילאטס עשימייה יד .דיירט םייב ןעבעל ןענידנעטשנא ניסעמ

 .גנוניטפעשַאב רעייז ןעטייב וצ ךַאזרוא ןייק טַאהעג טינ רעבירעד ןעב

 ןוא ,דיירט םייב ןעבילבעג ,ָאזלא ,ןענייז סרעטנעּפרַאק עשידיא יד
 אפארייא חרזמ ןופ גנורעדנַאװנייא רעקרַאטש רעד ןופ ןערהאי יד ךרוד

 ןעליּפש ןעמונענ ןעבָאה ייז זיב ,טרעפערנראפ רדסכ להָאצ רעייז ךיז טָאה

 .ןאינוי רעד ןיא ייס ,דיירט ןיא ייס עלָאר עסיורג א

 -ניירא ןעמוקעגנָא טינ סרעטנעּפרַאק עשידיא יד סע זיא טכייל ץנַאג

 עטניטכעראבלופ סלא ןערעװ טנעקרענא ןוא ןאינוי רעד ןיא ןעננירדוצ
 זיב ןעפמעק רעטיב ןוא גנאל טזומעג ןעבָאה ייז .דיירט ןופ רעטייברא

 ןערעװ וצ עינעליוירּפ עניזָאד יד ןענָאלשרעד ךיז ןעבָאה ייז
 -ענ  ױזַא יד .ןאינו סרעטנעּפרַאק רעד ןופ רעדילגטימ

 -היא עלא טימ ןאינוי רענאקירעמא עשיּפיט א זיא ,"דוהרעדָארב , ענעפור
 סנאינוי עטסערג יד ןופ ענייא ןזיא יז יוװ יוזא .תונורסח ןוא תולעמ ער
 -ַאנ ןענייז ,(רעדילגטימ דנעזיוט טרעדנוה ריפ םורא טלהעצ יז) דנאל ןיא
 רעטלוב ןוא רעסערג תונורסח ערהיא ייס ןוא תולעמ ערהיא ייס ךילריט
 .סנאינוי ערענעלק יד ןיא יו

 סגנידליב עיינ יד ןיא רעטנעּפראק ַא ןופ תוריכש ווִא ליעקס רעד
 .טייברא העש 8 ראפ נָאט א ראלַאד 18 זיב 12 ןופ זיא קרָאי וינ ןופ

 .רעמײברַא-רעבמַאלּפ עשידיא

 ןיא ןאינוי רעד וצ ןעגנַאלַאב סָאװ סרעבמָאלּפ דנעזיוט ןיינ יד ןופ
 ךָאנ זיא ?הָאצ רעייז .רעטייברא עשידיא 2,000 םודא ןענייז קראי וינ
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 ,סרָאטקארטנָאק עניילק יד ןעשיווצ .עטריזינַאגרָא-טינ יד ןעשיווצ רעסערג
 ןענייז ,רעפלעהסיורא ןַא טימ רעדָא ןיילא סנעטסרהעמ ןעטייברא עכלעוו
 ,טעטיראיַאמ ַא ןיא ןעדיא יד

 טניטפעשַאב ןענייז דיירט גניבמָאלּפ ןיא זא ,טנעכערעג טרעוו סע
 יד ןעשיווצ ,רעטייברא עטריציפילאווק יו רעפלעהסיורא ליפ יוזא טקנוּפ
 .טייהרהעמ רעד ןיא טיילעגנוי עשידיא ןענייז רעפלעהסיורא

 םעד ןיא ,ןירַא טינ סרעפלעהסיורא יד טמענ ןָאינוי סרעבמָאלּפ יד
 -לעהסיורא יד וצ ןאינוי סרעכמָאלּפ רעד ןופ גנוהיצַאב יד זיא טכיזניה
 -ליב יד ןיא סנאינוי ערעדנא יד ןופ גנוהיצַאב יד יו רעגרע ךס א סרעפ
 | .סרעפלעהסיורַא ערעייז וצ סדיירט גניד

 ןיא טיײברַא גניבמָאלּפ עצנַאנ יד ןופ טנעצָארּפ גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ
 זא ,טניימ סָאד .סרָאטקַארטנָאק עניילק יד טָא ןופ טכַאמעג טרעוו דנַאל
 טכַאמעג טרעוו סאוו ,טייברא גניבמָאלּפ עצנַאג יד ןופ קלח-טרעפ ַא רעביא
 ,לָארטנָאק ןאינוי ןייק טינ טָאה ,דנַאל ןיא

 ןענייז ,סרעפלעהסיורא סלא ןעטיײברַא סאוו ,טיילעגנוי עשידיא יד
 .ןעטנארגימיא ןופ רעדניק סנעטסרהעמ

 .סרָאטײרעּפא רושטקיּפ גניוואומ יד ןעשיווצ רעטײברַא עשידיא

 עכלעוו ,סרָאטײרעּפא רושטקיּפיגניװאומ דנעזיױט רָאּפ יד ןעשיווצ
 ןענייז ,ןעגנוגנידַאב-סטייברא עטונ טפמעקעגסיוא ןאינוי רעייז ךרוד ןעבָאה
 ,רעטייברא עשידיא לָאצ עטסערנ יד

 .סרערעטסַאלּפ ןוא סנָאסיײמ ,סרעיעלקירב עשידיא

 -לעו ,(סערָאילומ) סנָאסיימ ןוא סרעיילקירב יד ןופ ןאינוי רעד ןיא
 זיולב ןאראפ זיא ,אקירעמא ןיא סנאינוי עטססרַאטש יד ןופ ענייא זיא עכ

 ףניפ ,נָאט א העש 8 ןעטייברא ייז .רעדילנטימ עשידיא לָאצ עניילק א
 .:ָאט א ראלַאד 20 זיב 15 ןופ ןענייז תוריכש ערעייז ןוא ,ךָאו ןיא געט

 -יא לָאצ עשביה א ןארַאפ ןזיא ןאינוי סרערעטסַאלּפ רעד ןיא ךיוא

 20 זיב 18 ןופ ןעמוקַאב ןוא העש 8 ךיוא ןעטייברא ייז .רעטײברַא עשיד

 ,גָאט א ראלָאד

 ןעמאזוצ ןעלעטש סאוו ,סטימס זיוה יד ןוא רעקירטקעלע יד ןעשיווצ

 ןעכַאפ ערעדנַא עלַא ןוא ,"סרעצארק-לעמיה , יד ןֹופ סמיירפ ענרעזייא יד



= 
 3 אקירעמַא ןוא סנָאונוי עשודיא

 א ןאראפ ןענייז ,טריזינַאגרָא טוג ןענייז עכלעוו ,עירטסודניא-יוב רעד ןופ
 ,רעטייברא עשידיא ךס

 קראי וינ ןופ םיטַאבעלַאב דיירט-גנידליב יד סָאװ ,ךַאמּפָא םעד טיול
 ןופ "םנאינוי סדיירט גנידליב , עֶלַא טימ ןעסָאלשענ 1999 רהָאי ןיא ןעבָאה

 -יוא ןעט24 םעד ןופ סדיירט עזיד ןופ רעטייברא עלא ןעלעוו ,קראי וינ
 .גָאט א העש 8 וצ ךָאו א געט 9 זיולב ןעטייברא ,1929 ,טסוג

 ףעטסינישַאמ ןוא רעטײברַא-לַאטעמ עשידיא

 יד ןעשיווצ ןעראוועג טרעסערגראפ קרַאטש ךיוא זיא ןעדיא לָאצ יד

 -ישַאמ רעשידיא ַא זיא קירוצ רהאי גיצנאווצ ַא טימ ,רעטייברַא-לאטעמ |
 ןענעלפ עכלעוו ,סעראסָאילס עשידיא יד .טייהנעטלעז א ןעוועג טסינ

 עניילק יר ןיא ןעטייברא סנעטסרהעמ ןענעלפ ,אּפָארייא ןופ ןעמוקרעבירַא

 טָאה ןעקירבַאפ-ןישַאמ עסיורג יד ןיא .דייס טסיא רעד ףיוא ,סעקּפאש

 -יוט ןענייז גָאט-הצ:טנייה .ןעפארטעגנ טינ ןעטסינישאמ עשידיא ןייק ןעמ

 -ךאפ יד ןיא סרעפלעה ןוא ןעטסינישאמ סלא טניטפעשַאב ןעדיא רעדנעז

 יד ןעשיוצ ןעדיא ךס ַא ןעמ טניפעג טּפיוהרעביא .ןעקירבאפ ענעדיש

 .סעשזדַארַאג יד ןיא סראק ןעטכירראפ עכלעוו יד ,רעקינַאכעמ ליבָאמָאטא

 -ַאסא לאנָאשענרעטניא רעד וצ ןעגנַאלַאב רעטיײברַא עשידיא עלַא יד
 ,אקירעמא ווא ןאינוי סטסינישַאמ ווִא ןָאשייאיס

 .ןענַאלּפָארע ןוא סָאידייר ייב רעטײברַא עשידיא

 ואוו ,ןענאלּפָארע ןוא סאידייר ןופ ןעירטסודניא עטסעיינ ייווצ יד ןיא
 ענעדישראפ ןופ רעטייברא דנעזיוט 880 םורא טגיטפעשַאב ןעדעוו סע
 -ירטקעלע ,ןעטסינישַאמ ,סרעצינש ,סרעטנעּפראק יװ ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ
 עשידיא ךס א ןאראפ ןענייז ,רעקינאכעמ ערעדנַא ןוא םרעכעלב ,סנעש
 טינ ךָאנ ,רעדייל ,ןענייז רעטייברא עזיד .רוד ןעגנוי םעד ןופ רעטייברא
 ,1020 רהאי ןופ טייצרעמוז ןעבָאה ךָאד .ןאינוי ןייק ןיא טריזינַאגרַא
 -ראזאידאר 2,000 ןאינוי א ןהָא טקיירטסעג ָאנאקיש טדָאטש רעד ןיא
 ,.רעטייב

 ,םיסקעט ןוא ןעליבָאמָאמָא ייב סרעפואש עשידיא יד

 ןיא ןענייז ,ָארויב סנעסייל רעד ןופ םכיראב ןעלעיציפא םעד טיול
 -ייברַא סאוו ,סנעסייל טימ סרעפואש 89,900 ןאראפ קראי ןינ רעטיירג
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 "יא ןענייז ייז ןופ טפלעה א זא טנעכער ןעמ .סרעביירט-יסקעט סלא ןעט
 ייז ןופ עליפ ,סינַאּפמַאק-יסקעט ענעדישראפ ראפ ןעטייברא עכלעוו ,ןעד |

 .סדיירט-לעדָאנ יד ןיא טייבראעג רעהירפ ןעבָאה סאוו ,עכלעזא ןענייז
 ןענייז תוריכש עהעייז .,ןָאינוי ןייק טינ ןעבָאה סרעוויירד-יסקעט עזיד
 ."סּפיט, ןופ רעמ סיוא רעבָא ןעכאמ ייז .סנעטסכעה ךָאװ א ראלָאד 20 זיב

 סדיירט עיינ ןיא רעטייברא עשידיא ןופ גנורעדנאוורעביא עגיזָאד יד
 ןעק ןעמ זא ,טעּפמיא ַאזַא טימ ןערהָאי עטצעל יד ראפ ןָא סהעג
 -יא רהעמ ליפ טגיטפעשַאב טציא ןיוש ןענייז סע זא ,ןעגָאז טייהרעכיז טימ
 פעדָאנ ענעפורעג-יוזא יד ןיא יו ,סדיירט ערעדנא יד ןיא רעטייברא עשיד
 .סדיירט

 -רַא עשידיא יד ןעננואווצענ ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאזרוא יד ןופ ענייא
 -עדנע יד ןעוועג זיא ,סדיירט עיינ ןיא גנוניטפעשַאב ןעכוז וצ רעטייב
 ראפ אקירעמא ןיא עירטסודניא רעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז סָאװ ,ןעגנור
 עשידיא יד רָאנ טינ זא ,ליּפשייב םוצ ןעניפעג רימ .ןערהאי עטצעל יד
 ןעבָאה רעטייברא רענאקירעמַא לָאצ עדנעטידַאב ץנַאג א רָאנ ,רעטייברא
 יד טינ ,טדערעג רערעלק .טייצ רעד ךרוד גנוגיטפעשַאב רעייז ןעטיבעג
 -םודניא יד רָאנ ,גנוגיטפעשַאב עטלא רעייז ןעפראוועג ןעבָאה רעטייברא
 ןופ ןעפראווענסיורא ייז ןעבָאה טייבראעג ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ןעירט
 ייב ןענישַאמ עדנערָאּפש-סטייברא ןערהיפנייא ן'כרוד ןוא .טייברא רעד
 עכילנהע ןוא טדעטש ערעדנא ןיא רעּפעש ןענעפע ךרוד ,טייברא רענעמ
 ןעכַאמ וצ ןוא טייברא ןעגירק ֹוצ רערעווש ץלא ןעראוועג זיא ,ןעכאזרוא
 עיינ ןייק זא ,ןעוועגנ זיא טַאטלוזער רעד .סדיירט לעדָאנ יד ןיא ןעבעל א
 עשביה ַא ןֹוא ןעמוקעגניירא טינ דיירט ןיא ןענייז רעטייברא עשידיא
 -עגקעװַא ןעבָאה ,טייבראעג רעהירפ דיירט ןיא ןעבָאה סאוו ,יד ןופ לָאצ
 ,יירעדיינש יד ןעפראוו

 -רהעמ יד ,עיצַארגימיא ןופ ?עטשּפָא רעד ןזיא עכַאזרוא עטייווצ א
 ןופ ןעמוקניירא ןעגעלפ סדיירט לעדָאנ יד ןיא רעטייברא עשיריא עטס
 טנעלפ טנַארגימיא ןא ןעוו .אּפָאריײא ןופ ןעדיא עטרעדנאוועגנייא יינ יד
 יד גידנעהעטשראפ טינ ,דנאל עדמערפ א ןיא ,אקירעמא ןיא ןעמוקנָא
 ַא ךיז ןענרעל וצ ךילנעמנוא טעמכ םהיא ראפ ןייז סע טגעלפ ,ךארּפש
 ןעגעלפ סע .ץאלּפ ןעשידיא-טינ א ןיא גנוניטפעשַאב ןעניפעג רעדא דיירט
 -ניירא "םענירג , םעד ןענעלפ סאוו טיילסדנאל רעדא דניירפ יד ןייז רעמיא
 םעד רענייא טנעלפ יוזא .טייבראעג ןעבָאה ייז ואוו ,ּפאש ןיא ןעמענ
 -רעלסיוא םהיא ,סדיירט לעדָאנ יד ןופ םענייא ןיא ןעהיצניירא ןעטייווצ
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 ןייק ןענייז טציא .ןעביילבראפ רע טנעלפ םעד ייב ןוא הכאלמ יד ןענ

 עשידיא ענעריובעג עניה יד .ָאטינ טעמכ ןעטנארגימיא "ענירג, עיינ

 -ראפ רעסעב ןענעק ייז ואוו ,סדיירט ןיא גנוגיטפעשאב ןעכוז טיילעגנוי
 ןהעטשראפ רעסעב ךיז ןענעק ייז עכלעוו טימ ,ןעשנעמ ןעשיווצ ,ןעניד

 -עװ טיילעננוי עניזָאד יד .ןעסאּפוצ רעסעב ךיז ןענעק ייז עכלעוו וצ ןוא
 ןיא יו סדיירט עשינאקירעמא רהעמ יד ןיא ןעגיוצעגניירא רעלענש ןער

 .יירעדיינש

 -ייוצ ןיא דיירט ןייא ןופ רעטייברא עשידיא יד ןופ ןעננורעדנאוו יד

 -נא ןיא רעטייברא עשידיא לָאצ יד ןערעסערגראפ ןעפלָאהעג ןעבָאה ןעט

 ,סדיירט לעדָאנ יד ןיא לֶאצ רעייז ןערענעלקרַאפ ןוא סדיירט ערעד

 ןיא טייבראעג ןעבָאה סאוו ,יד ייב ןָא ךיוא טלַאה ?ל2 רעבלעז רעד

 וצ ןעמונעג ךיז ןוא ןעפראווענקעווא סע ןעבָאה ןוא סדיירט לעדָאנ יד

 -ירעמא רענידעבעלרהעמ רעד רעמיא ןזיא סע .ןעננוניטפעשאב ערעדנַא

 ןייז ןופ ןעסיירוצסיורא ךיז טומ םעד טָאה סאוו ,רעטייברא רעטריזינאק

 -םעשאב רעיינ ץנאנ א ןיא ערעירַאק א ךיז ראפ ןעיוב ןהעג ןוא גנובענמוא

 דלַאב טלעוו ןייז ןיוש טָאה רעכלעוו רעד ,שנעמ רערעטלע רעד .גנוגיט

 עיינ א ןענרעל וצ ךיז דלודעג יד טינ ןוא טומ םעד טינ טָאה ,טבעלעגּפָא

 ,עקרָאטס ידנעק א וצ ןענָאלשרעד טינ ךיז ןעק רע ביוא ,דיא אזא  ,דיירט

 ייב רע טביילבראפ ,סענזיב עשידיא טכע ערעדנא ןא רעדא ירעסָארג א

 ,רעטייברא עשידיא עטסרהעמ יד .ןעזייא-סערּפ רעדא רעש ,לעדָאנ ןייז

 ןופ רעבירעד ןענייז ,סדיירט ערעדנַא יד ןיא טניטפעשאב ןענייז עכלעוו

 -לעדָאנ יד ןיא טניטפעשאב ןענייז עכלעוו יד יו ,טרָאס רעדנַא ץנַאנ א
 ןענייז ייז ,רערעדנא ץנַאג א ןיא ןעבעל ן'פיוא קילב רעייז .סדיירט
 -ַאקירעמַא רעד וצ ןוא ןאינוי רעד וצ גנוהיצַאב רעייז ,רענאקירעמא רהעמ
 ןוא תולעמ יד ןעֿבָאה ייז .עשיטקארּפ רהעמ ַא זיא גנונעװַאב רענ
 ןעכלעוו ןופ ,רעטייברא רענאקירעמא ןעכילטינשכרוד םעד ןופ תונורסח
 ,רעטנוא גינייוו רהעז ךיז ןעדייש ייז

 סדיירט-לעדָאנ יד ןופ רעטייברא רעשידיא רעניטנייה רעד וליפא
 -ורב ןייז רעדָא ןיילַא רע יו ,עפוטש רערעכעה ליפ ,א ףיוא גיטסיינ טהעטש
 ,טרעלקעגפיוא רהעמ זיא רע .קירוצ רהאי עליפ טימ ןענַאטשעג זיא רעד
 םורא ךיז טוט סע סאוו ,רעסעב ךס א טהעטשראפ רע .טריזיליוויצ רהעמ
 רע רעכלעוו ייב ,עירטסודניא רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד טפיירנַאב רע ,םהיא
 ןוא ,טניואוו רע ואוו ,דנאל סָאד רעסעב ךיוא טהעטשראפ רע .טייברא
 רע .ןעכאפ ערעדנא ןיא רעדירב ענייז ןופ עגאל רעד ןופ ףירגַאב ַא טָאה
 .ניטסייג שנעמ רערעטיירב א זיא
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 -אלקש רעד ןענעג, טפמעקענ רעטייברא רעשידיא רעד טָאה לָאמא
 ."טפנוקוצ רערעסעב א רַאפ, רע טפמעק טנייה ,"טייהנעגנאגראפ רעשיפ
 א ןופ ךיז ןעיירפאב וצ טפמעקעג רעטייברא רעשידיא רעד טָאה לָאמא
 יד ןעגירק וצ רע טפמעק טנייה ,ןעבעל ןעזָאלעג טינ םהיא טָאה סאוו ,ךָאי
 .ןעבעל וצ רענהעש ןוא רעסעב טייקכילנעמ יר ,ןעלטימ

 -נוח-רהֶאי ןעבלַאה א ןופ טעמכ ףױלרַאפ ןיא ןעבָאה סאוו ,עלא יד
 ץלָאטש ןייז ןעגעמ סנאינוי עשידיא יד ןעיוב ןוא ןעדנירג ןעפלָאהעג טרעד
 ,ןטפיוא רעייז טימ



 לעטילש
 ,ךוב םעד ןיא טנהָאמרעד ןערעוו סָאװ ןעמענ יד ןופ





 .ךוב םעד ןיא טנהָאמרעד ןערעוו סָאװ ןעמענ ןופ לעסילש

 .א

 ,409 ,180 -- .שוד ,ןָאסלעביוא

 .180 -- בקע' ,רעלדַא

 216 -- .י ,ןָאסלעביוא

 .90 --- יַאלָאקונ ,ווָאקינוילַא

 .196 --- ערעס ,רעלדַא

 ,916 --- .ו ,ןָאסנָארַא

 .908 --- .ֹוו ,רעבָא

 .188 --- םיוח .ווָארדנַאסקעלַא

 .187 ,16 -- רָאנרעװָאג ,דלעגטלַא

 .400 --- .ל ,ןַאסלעבייא
 .490 ,400 --- .פָארּפ ,סקילעפ ,רעלדַא

 .4600 -- .א ,סניװיוא

 .4117 ,416 -- .י ,שטיװָאמַארבַא

 .804 --- .שט ,ףָאמָארפַא

 .489 --- .רד ,לואּפ ,ןָאסלעביוא

 .490 --- לעומעס ,רעוומרעטנוא

 .890 --- .ר ,זיּפשַא

 409 --- סקַאמ ,רודמַא

 .881 --- .שוד ,דלאבושטרַא

 .849 ,808 --- לעקיומ ,ןָאסמַארבווא
 ,988 ---- .ב ,טעמיא

 ,בר

 .18 -- .ה ,ןוגרוב

 / .488 -- .בא ,ןָארַאב
 .484 --- לעוװלעוו ,רעקעב

 .406 --- .שוד ,ואלסערב

 | .489 --- םומ ,קנעלב
 ,109 ,108 --- .רד ,לעבַא ,יקסווַאלסַארב

0, /187, 818. 

 .108 -- ןַאשוד ,סקורב

 .148 --- .נ ,יקסרַאב

 .104 --- .ט ,ווָאנַארַאב

 .110 -- .ט ,רעוָארב

 .184 -- .ל ,ןידוב

 .180 -- .מ ,רעעב

 .199 --- .ב ,יקסווָאכוב

 .266 ,261 ,200 --- .מ ,ןָאסנונווב

 .949 ,146 ,100 --- .ל ,סעדנַאב

 ,181 ,148 ,110 -- ףעוָאי ,סעדנָארַאב

7, 200, 211, 810, 810, 880, - 

8, 824, 8260, /89, 928, 820, 
0, 831, 832, 888, 284, 980, 

8. 

 | .840 ,844 -- דרַאנרעב ,ווַארב

 ,198 --- ("םלוע ןב ,) לארשי ,יקפרַאב

4, /14, 941, 249, 248, 944. 

 .184 --- .ל ,םיובנעריב

 ,988 ,80/ ,880 ,858 --- .בא ,ףָארַאב
0, 406. 

 ,874 ,872 -- .ד סיאול ,סיעדנַארב
8, 8/0, 870, 897, 400, 490. 

 .875 --- .ׂש ,שטַאגלוב

 | ,976 --- .ט ,לַאטנעמולב

 .61 --- רעדנַאסקעלַא ,ןַאמקרעב

 4400 -- ורגנעה ,רעורב

 .409 ,856 ,889 ,201 ,200 ---.א ,ָאנזיב

 .496 -- .ה ,קַאלב



 ,488 --- .ד סואול ,רעגרעב

 .480 --- ַארַאס ןייטשנוָארב

 .4898 --- ערעס ,ווָאנַאידוב

 ,891 ---ןַאמטערגנָאק ,רָאטקיוװ ,רעגרעב

 .808 --- סעסומ ,טנָאמלעב

 ,199 --- ןָאעל ,קנַאלב

 .489 --- רענקורב

 .456 ,455 ,454 --- .א ,ןיומשנוָארב

 .462 --- .ה ,ןוגעב

 .880 --- .א ,יקסרַאיָאב

 .418 -- .ל ,קנַאלב

 .896 --- .ם ,ולסדריב

 .488 --- .מ ,ןייפרעמעלב

 .844 --- .בא ,ןַאטקרעב

 .844 --- .לא ,ןווטשנוָארב

 .548 --- .מ ,ןוַארב

 .890 --- .בא ,קַאב

 .801 --- .א ,סַאב

 .400 --- .שט ,רעמייהנרעב

 .998 --- .ל ,ןָארַאב

 .802 --- ַאנַאה ,ןַאמרעב

 .188 --- .לַא ,יקסרַאיָאב
 ,891 --- ןילואּפ ,ןַאמרעב |

 .801 -- דורטרווג ,םונרַאב

 .484 --- ףלואוו ,רעקעב
 .489 -- .ר ,ןַאמרעב

 .499 -- ר ,קַאלב

 .580 --- .י ,יקסלעב

 .ג

 .217 --- .ו ,ןָאדרָאג

 .219 ,918 ,206 -- .ה ,ךיירדלָאג

 .196 -- .י ,גרעבנירג

 .140 --- .מ ,עקירעג

 .142 --- .א ,ןַאמסעטָאג

 .184 ,1988 --- סקַאמ ,ליבעג

 .180 -- (ּפרַאק) עיפָאס ,ןיוטשדלָאג

 .114 ,112 --- .רד ,.מ ,יקסנַאדשזרוג

 .400 ,81 ,80 --- .מ ,טפַאג

 .128 -- קָאבולַאג

 לעסולש

 .180 ,195 --- םחרבַא ,ןעדַאפדלָאג

 .19/ ,196 ,108 -- ַאיטימ ,שטערג

 948 --- סורעה ,גרעבדלָאג

 .108 ,109 -- ַאמוינ ,שטערג

 .966 --- .ו ,קילג

 .298 --- .שוד ,ןַאמדוג

 .199 ,197 ,198 ,181 -- ריאמ ,סיליג

 .189 ,188 ,18/7 --- טענרַאב ,גרעבנורג

 .184 --- ינעשזד ,ןיײטשדלָאג

 809 --- .ס ,בולָאג

 .888 -- .א ,רעייג

 + .945 ,943 -- ןַאמרעה ,ןַאמסָארג

 .891 ,896 ,898 -- סַאמָאט ,דייסרַאג

 ,78 ,89 ,80 ,96 --- לעומַאס ,סרעּפמָאג

0, 81, 828, 218, 284, 808, 9260, 

4, 861, 871, 446. 

 ,514 ,804 ,186 ,89 -- ןיבור ןיקסוג
38. 

 .289 ,281 --- .ה ,ןַאמליג

 ,889 ,888 ,89 -- .שזד ,ןייטשדלַאג

9, 480, 489, 438, 481, 480. 

 .815 ,105 --- .ס ,סַאלג

 .289 -- קווא ,ןיײטשדלָאג

 | .891 -- ירעמ ,ףָאג
 .809 --- .ֹו ,ףיערג

 490 ,8/7 -- .מ ,יקסווָאדלָאג

 .488 --- דנומדע ,ןַאמסעטָאג

 .824 --- סוולושזד ,רעברעג
 .840 -- .ד ,גרעבסנוג

 .801 -- ַאניל ,ווָאסַאג

 .891 --- ןילוָאּפ ,ןַאמליג

 .48/ -- סואול ,ץריוועג

 .418 -- .ו .שט ,ןַאמדלָאג

 .818 --- .א ,דלַאוװנירג
 .898 --- .ַא ,גרובזניג

 .881 --- בקעי ,ןידרָאג

 .881 --- .ב ,ןירָאג

 .881 --- .ל ,בילטָאג

 .409 --- דלָארעה ,ןיױטשדלַאג

 .489 --- םַאולווװ ,ןירג -

 .459 ,480 ,484 -- ןעב ,דלָאג



 לעסולש

 .488 --- .ר ,רעּפלַאג

 .484 --- ןרהא ,סָארג

 .499 --- .א ,רעברעג

 .406 -- .מ ,גרובזנוג

 .840 -- .ה ,רעשנאג

 .8081 --- .' ,ןַאמקינָאג

 .ד

 .140 -- .מ ,יקציבוד

 - .140 --- .ג ,רעשָארד

 .118 -- .ס ,סיווייד

 .142 -- .וװ .א ,ןָאספעזָאשזד

 .291 --- רעהטָאמ ,סנוָאשוד

 ,169 ,168 ,162 ,79 -- לעינעד ,ןָאילעד

0, 171, 172, 174, 176, 177, 

0, 184, 188, 180, 221, 298, 

4, 298, 208, 277, 296, 887, 

95, 489. 

 .241 ,105 ,16 --- ורנעה ,שודרָאשזד

 .2094 -- .א ,וטינַאװָאישוד

 .298 --- .מ ,םולבנערָאד

 .948 --- לוָאס ,סיווייד

 ,176 ,178 ,19 -- .וו ןישודוו ,סבעד

7, 188, 991. 

 .406 --- .א ,וָאנַאוורד

 .855 --- רעמיטרָאמ ,ןעילושזד

 .808 ,809 -- יורעמ, רעיירד

 ,3858 ,8858 ,846 -- .א ןאשוד ,שטייד

8, 807, 871, 899. 

 .886 --- .שט ,ןָאסבָאקיושזד
 .484 --- .מ ,יקפוװָאנַארבָאד

 .489 --- רעלסעד

 .459 --- ןָאסבָאקיושוד

 .497 -- .ו ,שטיוװָאלינַאד

 .818 -- דיוויוד ,יקסניבוד

 .461 -- .פ ,רעציבמעד

 .814 -- .ב ,סבָאקיושזו

 .ה

 .851 ,109 --- רעדנַאסקעלַא ,יוװַאקרַאה
 .89 --- .א ,ַאננַאה

 ,82 --- .שזד ,דנַאלָאה |

 ,509 ,187 --- קיוויַא קחצי .שטיוורוה

6, 897, 808, 809, 400. 

 .996 --- .רד ,סוולושזד ,רעמַאה

 .880 --- רָאנרעװָאג ,.ב ,ליה

 .104 ,90 -- .נ ,שריוה

 .406 --- סואול ,ןַאמויה

 .898 ,806 ,809 ,801 ---ינדיס ,ןַאמליה

 ,144 ,116 ,112 -- סירָאמ ,טיווקליח

6, /14, 181, 160, 101, 162, 

4, 190, 211, 949, 980, 879. 

 - 409.  -- סוילושזד ,ןַאמכָאה

 .248 --- .א ,ןָאסירעה

 .298 ,994 ,991 ---.ד םַאיליוו ,דואווייה

 .291 ,990 ,215 --- .ה ,רעדניה

 .201 --- .ל ,קָאנעה

 .184 -- .רֹד ,.י ,ןירעפלַאה

 . .911 ,146 ,181 -- .א ,רעבוה

 ,180 ,170 --- .מ ,ווָאקרַאה

 180 --- רָאסעפָארּפ ,השמ ,ץיוורָאה

 .808 --- סעסומ ,ןַאמירעה

 .862 -- דנומגוז ,ןַאמייה

 .998 --- ףלָאדַא ,דלעה
 .2099 --- ביוא ,שטוווַאקשרעה

 - .804 --- לעומַאס ,רעלעה

 .588 ,880 -- (ןוובצ) .רד ,.ב ןַאמפָאה

 .400 ,898 --- .שוד ,ןירעּפלַאה

 886 -- .ש ,ןַאמּפָאה
 .899 --- .ל ,רעצלָאה

 .879 --- ןָאטלימעה ,טלָאה

 .581 -- .ד ,ןילַאמרעה

 וו

 .184 -- .ל ,ןַאמייװ

 .48/ ,119 -- .ב ,ןייטשקעוו

 .908 --- .מ ,רעניוו



00 

 ,9087 ,299 -- .ג ,קַאונשווװ

 ,219 --- .ב ,ןַאמגָאוו

 .149 --- .א ,טרעּפלָאוװו

 .184 -- .מ ,ביורטנייוו

 .184 -- ינומ ,דניורפנעזייוו

 .189 --- .מ ,רעלסקעוו
 .146 ,129 -- .י ,רעברעוו

 .28/ -- ירעה ,טייחוו

 ,118 ,117 ---(קינװָאװ דעמַאל) ףלואוו

9, 120. | 

 ,178 ,140 -- סירָאמ ,יקסוועשטניוו

9, 180, 182, 888. 

 .198 --- .מ ,טַאלבנייוװ

 ,889 ,858 ,840 ,22 --- .ב ,ןיקשַאטיוװ
8 | 

 . 809 --- סואול ,סַאלגסייוװ

 .998 --- דוד ,ףלואוו

 .894 ,114 -- .ה ,גרעבנייוו

 .969 ,961 --- .ד ,דלעפנעזיוו

 .99 --- ורָאגירג ,ןווטשנייוו

 .806 --- .ב ,קעדַאלוװ

 .400 -- .ה ,רעדנַאװ

 .445 ,448 -- ףלואוו ,רענייוו

 .800 ,877 -- סוילושזד ,ףלואוו

 .899 --- .א ,רעגנידעוו

 ,484 --- .ע ,ןַאמבעוו

 .454 -- ינעפ ,יקסוװַאשרַאוװ

 .499 ,829 --- ריאמ ,טרעּפלָאװ
 .486 -- וירדנַא ,סיניעוו

 .401 -- .ו ,גרעבנייוו
 ,487 --- .וװ ,ןָאטסנייוו
 .418 ,446 -- .מ ,רענייוו

 .414 -- ּפוסָא ,יקסנילָאװ

 .460 -- ויטעמ ,להָאוװ

 .899 -- .שט ,רעניוו

 .488 --- .י ,לחָאװ

 .9098 --- .5 ,ןערָאװ

1 

 .898 ,114 ,112 ---.רד ,.ה ,ווָארַאטָאלָאז
 .200 --- רעטיּפ ,ןַאמפוז

 לעסולש

 ,201 --- .מ ,דניקסיז

 .217 -- סקַאמ, יקצירַאז

 .278 --- .א ,ןַאמצלַאז
 .118 --- .פ ,סקַאז
 ,198 ,126 ,125 -- השמ ,ןַאמרעבליז

0. 

 .100 -- ןרהא ,שטיוועלעדנוז

 ,114 ,111 ,110 ---לישַאכומ ,ןיקטעמַאז

7 151, 180, 182, 198, 194, 

0, 211, 280, 894. 

 .889 -- ןעהטמוינ ,ןיריווז

 .899 -- סקַאמ ,רעגניז

 ,858 ,24/ ,298 -- סירָאמ ,ןַאמנוז

7, 877, 899, 400 - 

 .409 -- .פ ,ןייטשרעבליו

 .888 --- .א ,ןידלעז

 .881 --- .מ ,טרעפייז

 .588 --- .ש .א ,סקַאו
 .881 -- (ק"רשת) .י ,ןיוועז
 .881 --- ליצעג ,ץיוװָאקילעז

 .880 ,099 ,828 -- .ס ,ןַאמסוז

 .894 --- .ס ,ןיקסיז

 .ה

 . 196 --- (ענייה) .מ ,ץיוװָאמייח

 .ט

 .218 ,214 ,219 -- .ס ,ףַארגָאּפיט

 .409 --- .א .ו) ,ןָאסּפמָאחט |

 .189 ,125 --- .ב ,יקסװעשַאמָאט
 - ,994 --- .א ,ָאקסערט
 .459 ,994 -- ןַאמטוָארט
 -.808 -- .ס ,לעקריוט
 .818 --- .שזד ,ַאלעמַאטסַאט

 ,880 --- םורָאמ ,לעגיט
 .898 --- .ט ,רעלסקָאט
 .488 -- ונומ ,ונַאדיט

 .898 --- .א ,ץיוועקרוט
 .880 --- .נ ,םיובלעטיוט



 לעסילש

 .881 --- .א ,םיובנענַאט

 .808 --- .מ ,לעקריוט

- 

 .894 ,188 ,119 -- .ש ,יקסװָאנַאי
 .114 -- .י ,ַאפפַאי

 .89 --- .ל ,יקסװָאנָאלבַאי
 .99 --- רָאטקיוװ ,סָארַאי
 ,169 ,101 ,96 --- רעדנַאסקעלַא ,סַאנָאו

0, 818, 494. 

 .295 --- סוקרַאמ ,עפַאי

 .188 -- .מ ,ןױטשמולַאי

 .916 --- 'קסווָאכרַאי

 .427 -- .מ ,ץטיווָאבוקַאי

 .484 -- .ס ,יקסוָאנַאי

 .819 --- ורנעה ,רעגעי

 .804 -- םסיאול ,ןיקדוי

 .כ

 .461 --- .נ ,ןונַאכ

 ל

 .119 ,117 --- ןרהא ,ןַאמרעביל
 158 ,117 -- םירפא ,ןָאדנָאל
 948 -- םעס ,ייוויל
 .894 ,269 --- .נ ,ןַאמּפיל
 .986 -- שטול
 .189 ,197 --- ונעק ,ןיצפיל
 .199 --- .י ,ואדנַאל

 .184 -- .א ,ןעיליל
 ,29/ ,187 ,157 ,117 -- רואמ ,ןָאדנָאל

1, 8602, 878, 874, 407. 
 980 --- (ףָאירָאװטניל) .ה ,טניל
 .189 --- .מ ,עירול

 .184 --- .ל ,יקציוועל
 184 ,188 -- .א ,ןיפעיל
 .181 --- .א ,םולבנעיליל
 .147 -- שטיבויל
 167 --- .ה ,ץישפיל

 הי

 / .146 --- .ל ,רעצנעל
 .180 ,129 -- ףעזָאי ,רענויטַאל
 . 149 --- .מ ,ייוויל

 908 - - .פ ,ַאידרַאגדַאל

 ,901 --- .ה ,רענװוַאל

 407 -- םעס ,ןיוועל
 .490 ,8ס .ס ,ץיוװָאביול
 489 --- יקצענול

 .474 -- .י ,ןַאמרעדעל
 .469 --- ףעזָאי ,רערעדעל
 480 ,209 ,189 -- .בא ,ןַאמּפיל
 ,460 ,465 ,84 --- ירעה ,גנַאל
 85 ,82 - - לרַאק, ןעיגעל
 .89 --- .שוד ,שטניל
 ,980 ,147 ,114 ,112 ,111 -- .ר ,םיאול

4 

 901 ,289 -- .ב ,רעשודרַאל
 ,400 ,858 --- .ס ,ץיוװָאקפעל
 401 --- .א ,קַאװטיל
 461 --- .ש ,סַאטיוװעל
 898 --- קיזויַא ,ןיוועל
 469 ,801 --- ַארַאלק ,ךילמעל
 .894 --- סירָאמ ,רעדיל
 .881 ,887 --- .רד ,.ל ,ןיוועל
 .801 -- (רָאטַאנעפ) טרעבָאר ,טעלָאפַאל
 801 -- ילַאמ ,ץישפיל
 .869 --- םעס ,רענרעל
 869 -- .א ,ץושפיל
 - 508 -- .װ ,ןַאמהעל
 .8185 --- .ס ,גרעבנעוועל
 .899 --- .ה ,ןיוועל
 .8580 --- .א ,ףעל

 ,580 --- .ב ,ןיוועל

 .מ

 ,184 ,99 -- ןָאעל ,לעיקלַאמ
 ,114 ---(קנַארפ .א .פ) .רד .א ,ןָאסירעמ
 .140 --- .ז ,רעגיכלימ
 ,120 ,198 -- לדנומגיו ,ָאקסעלוגָאמ

0, 4839. / 
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 .197 ,108 -- לעקיימ ,ץטנימ

 .109 ,101 --- רָאטקָאד ,ןיקרעמ

 .99 --- .ס ,רעקַאנעמ

 ,184 ,147 ,146 ,142 --- .' ,װָאדיגַאמ

0. 

 .108 -- .רֹד סעזָאמ ,ץטנומ

 ,110 ,101 ,100 -- .ע סיאול ,רעלימ

5, /147, 148, 181, 160, 177, 

9, 181, 180, 196, 280, 881. 

 .189 --- .מ ,ץיווָאקשָאמ

 .184 ,168 -- בקעי ,ךלומ

 .170 ,169 -- קירטעּפ ,יפריומ

 .189 --- .ס ,ןָאסלעקיימ

 .919 ,210 --- .א ,עקנעמ

 .290 ,917 -- .מ ,לָאקיומ

 .280 --- סַאמָאהט ,ונומ

 .280 -- .ו ,םיוביימ

 ,218 --- םהרבַא ,רעלימ
 .218 --- .ס ,טַאנָאמ

 .490 ,876 ,878 --- סיאול ,לַאשרַאמ

 .891 ,877 -- .בא, לעשטימ
 .488 ,406 ,899 ,877 -- לואס ,ץטעמ

 .879 --- .רד ,ורנעה ,ץיוװָאקסָאמ

 .8460 --- .שוד ,ולוָאקעמ

 .808 --- ןעלעה ,טַארַאמ

 .815 ,108 --- .מ ,רעוָאיַאמ

 .97 ,96 --- .א ,ץיװָארימ

 .490 ,409 ---(רעטכיר) ןעילושזד ,קעמ
 .400 -- (רָאיעמ יטיס) לעשטימ

 .482 --- .א ,רעלימ

 .458 -- .רֹּד ,,ל .ּי ,סענגַאמ

 .499 -- .מ ,רעלומ

 .489 -- .א ,ןַאמלעזוומ

 .469 -- .ב ,ןיקרעמ

 .489 --- .ו ,סילָאגרַאמ

 .460 -- .דע ,ודיערגקעמ

 .48/ -- .א ,רעלימ

 .815 --- .ד ,ןיקנעמ

 .098 -- .י ןנח ,סעקינומ

 .889 -- ףסוי ,סעשָאגרַאמ

 לעסולש

 .888 --- .ל .ד ,רעלקעמ
 .880 --- .ל ,ןילטַאמ

 .ב

 .119 ,117 ,116 -- .י ,רעטענ

 .96 -- עקלענ

 .200 --- וקסניגַאנ

 .891 --- ןילוָאּפ ,ןַאמוונ

 400 -- (רעטכור) .ס .וו ,זיונ

 .494 -- .מ ,!קסרָאבַאנ

 .ס

 .104 --- .רד ,םייח ,קַאוװוּפס

 .801 ,10 -- ַאיַארוו ,סנעוויטס

 .198 --- .מ ןוא .ה ,רָאטקעּפס

 418 ,26 --- דערפלַא ,הטימס

 ,88 -- רעטוּפ ,טנעסעווווטס

 .815 ,289 ,105 ,90 -- סיאול ,מימס
 .184 ,180 ,79 -- ןעוסול ,לעינעס
 .198 ,184 -- .מ ,יקסנַאולימס

 .180 -- .' .נ ,ןוָאטס

 .180 --- .ה ,ןָאסּפמוס

 .184 --- .ה ,ןידָאבָאלס

 .111 -- סמיושוד ,ןרעווָאס

 .140 ,128 -- השמ ,ףָאנָאמוס

 .224 -- טעסנווו ,ןאשזד-טנוופ |

 .850 -- .י ,ףַאלַאגעס

 .288 --- .נ ,רָאטקעּפס

 .219 -- .ט ,לעגוס

 .001 ,898 -- .ב ,רעינאפס

 .809 -- .מ ,רעקינּפוטס

 .802 -- וסעב ,יקסטיווס

 .400 --- .א ,רעווליס

 .409 --- .שט ,יקסטעטס

 .469 -- .ד ,ןעשזדרַאס

 .460 -- .מ ,ןַאמרעוװלוס

 .404 --- .מ ,ןָאמָאלָאס

 .402 --- סקַאמ ,ןעשודרַאפ

 .408 -- .י ,קנעקס



 לעסולש

 4418 --- .פ ,גרעבנווטס

 ,478 --- .שזד ,ץינדעס
 .498 -- ֹוסלע ,קומס

 .488 -- אולוס ,קומס
 ,496 ,409 --- .בא ,ףָאיוװָאלָאס

 .488 --- ןעלעה ,קומס
 .4901 -- .מ ,לעגוס

 .488 --- ןעד ,קומפ

 ע

 .809 ,80 --- .ס ,ןוומטשמפע

 .296 ,998 --- .וו ,ןולדע

 .128 --- .פ ,ןווטשלעדע

 .888 --- .בא ,ןוומשפע

 .814 ,224 --- .שוד ,רָאטמע

 .3602 -- .ל ,ןיוטשּפע

 .401 -- לואש ,ןייטשלע

 .494 -- בקעו ,טַארפע

 .484 -- .שוד ,רעגניטע

 .818 -- .שוד ,ןיומשפע

5 

 .171 ,79 ,11 -- סנערעט ,ילרעדוָאּפ

 .02 --- .רד ,טסריוהקרַאּפ -

 .178 --- .ס ,ץנַארעמַָאּפ

 .898 ,114 -- רָאדיזוא ,רענערּפ

 .180 --- לעַארזיא ,ןיקסעּפ

 .184 --- .ס ,קַאלָאּפ

 .180 -- .ׂש ,ןיקסעּפ

 .188 ,186 -- דוד ,יקסניּפ

 ,867 ,809 ,298 --- בָאקוושזד ,ןיקנעּפ

8, 411, 4418 

 .944 -- .מ ,ןַאמלערעּפ

 ,969 ,958 ,189 ,182 -- סקַאמ ,ןייּפ

8, 204, 280, 291, 804, 4858, 
8, 417, 486, 498, 8081. 

 .891 -- וסָאג ,רענזוָאּפ

 .414 ,800 ,898 --- .מ ,ןיוטשלערעּפ
 .870 ,871 ,860 ,884 --- .ס ,ףָאקַאילַאּפ

09 

 .4858 ,489 --- רתסא ,יקסנָאלָאּפ

 ,488 --- .ב ,זורעּפ

 ,489 --- .מ ,רָאטסַאפ

 .484 --- .א ,םיובנעלַאּפ

 .808 ,906 -- סקַאמ ,יקסווָאקטוּפ

 .פ

 408 ,460 ,98 ,89 ,80 -- .ּו ,ינוורפ

 ,180 ,104 ,168 ,109 ---.ב ,םיובנעגיופ

4, 180, 190, 197, 861. 

 .899 --- ערעס ,ןוומשלעקנופ

 .880 --- .נ ,ןַאמדורֿפ

 .128 -- .מ ,לעקנופ

 .190 -- .מ ,ןייטשלעקניפ

 .190 ,198 --- (ץרַאוװש .מ) .מ ,לעקנופ

 .128 -- .ו ,ןַאמנוופ

 .809 --- .ל ,ןַאמשיפ

 .805 ,804 --- סירָאמ ,ןָאמסנוופ

 486 ,809 --- .ב ,רעסַאוװשירפ

 .98 -- ַאנעלעה ,ץיווָאקַאר- ןָאפ

 .994 -- הטעבַאזילע ,ןילפ

 .184 ,180 ,100 --- ָאגוו ,טגָאפ

 .184 ,1/19 -- .מ ,ןופ

 .180 ,178 --- סקַאמ ,רעדנעלדירפ

 484 -- .שוד ,ןַאמדורפ

 .409 -- ןָאמיוס ,רעברַאפ

 .414 ,406 -- לעַארויַא ,גרעבנייפ

 .484 -- לעסָאו ,רעשופ

 .487 -- .ׂשט ,רעמָארפ

 .088 -- ינומ ,ןַאמדירפ

 .488 -- ולול ,רעשעלפ

 ,488 -- ורעה ,סקופ

 .490 -- סיאול ,סקופ

 .808 --- .שוד ,ןיוטשלעקנופ
 .888 --- .ל ,ןַאמלעגָאפ
 .881 ----.א ,ןיקמורפ

 .840 --- .מ ,ןַאמדורפ
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 .ב

 ,269 ,188 --- .ה ,גרעברעקוצ
 .914 ,218 --- .מ ,ןַאמרעמוצ
 ,917 -- סקַאמ ,ןַאמרעקוצ

 .898 -- .מ ,ןיקּפוצ

 - ,978 --- .ל ,ןַאמרעקוצ

 801 --- סנערָאלפ ,ןַאמרעקוצ
 .459 --- .א ,ןיקלַאצ
 459 --- .י ,ןיקלַאצ
 .460 -- .פ ,רענוואצ

 יק
 ,07 ,98 ,94 ,95 ,21 --- .בא ,ןַאהַאק

8, 99, 0, 1058, 109, 110, 
9, 140, 151, 159, 161, 160, 
9, 180, 180, 188, 198, 1060, 
7, 201, 211, 280, 940, 818, 
0, 820, 858, 871, 466. 

 .184 ,188 -- םעס ,ןיטסעק
 | .146 -- .ו ,יקסנירק
 ,161 ,160 ,108 ,107 --- םולופ ,ץנַארק

/ ,184 ,181 ,180 ,179 ,108 ,2 
0, 1836, 880, 851, 881. 

 .108 --- .ד ,רָאטנַאק

 .180 -- ירנעה ,ןהוק
 ,880 --- (טוּפיליל) .ה ,רַאמשטערק
 .184 -- ילרַאשט ,ןהָאק
 874 -- ירנעה סוילושזד ,ןעהָאק
 .180 --- .7 ,רעמערק

 .96 -- רעוייק

 .284 --- .א ,ןַאמרעּפוק
 .884 --- .מ ,םיובנעשריק
 .818 ,280 ,104 ,90 --- .א ,רענַאק
 .48 ,298 --- סקעלַא ,ןעהָאק
 .68 --- רָאסעפָארּפ ,סנימַאק
 .99 --- .רֹד ,.בא ,עּפסַאק

 .109 --- .רד ,לוָאּפ ,ןַאלּפַאק
 .196 --- .מ ,מפרַאק

 לעסולש

 .189 --- ַאטרעב ,שילַאק

 .120 ,198 --- דוד ,רעלסעק
 .1160 -- .' ,לַאטסירק

 .294 --- ףלָאדור ,ץטַאק

 .218 -- .א ,רענשוריק
 ,188 ,184 ,180 ,170 --- .ד .ס ,רעּפוק

9. | 

 .881 ,824 ,114 -- .מ ,ץטַאק

 .889 --- .מ ,ץנוק

 .886 --- סנערָאלּפ ,ילעק

 ,8984 --- .א ,יקסווָאסַאק

 .298 --- םַאוליוװ ,ןילרַאק

 .894 ,117 --- .רד ,לַאכימ ,ןעהָאק

 ,481 ,858 ,298 --- סקַאמ ,יקסרימיזַאק

9, 487 / 

 .280 -- .ו ,ןהָאק

 .459 -- .מ ,ןַאמרָאק

 .458 ,459 ,448 -- רָאדיזיא ,ןהָאק

 .401 ,891 --- ַאֹונַאפ ,ןהָאק

 ,454 ,488 ,443 -- סירָאמ ,ןַאמכוָאק
9, 488. 

 .489 --- .שוד ,ןהָאק

 | .459 --- ןַאטצַאק
 .4498 --- .א ,יקסווענישיק

 .482 --- ווָאנַאוָאק

 .484 --- .ש ,טומשרעּפוק

 .401 --- .ה ,שטיוװָארָאטנַאק
 .400 --- .ה ,ןַאמיילק

 ,400 --- רָאסעּפָארּפ ,יעוושטריוק

 ,409 --- .שוד .ס ,ןיילק

 .8599 --- .ט ,טוָארק

 .818 --- .ה ,ָאטניוװק

 .815 --- .א ,טַאלבנעטסעק

 .808 ,506 --- ורעה ,ןַאמיילק
 .899 --- רָאדיזיא ,ןרָאק

 ר

 .146 -- .וװ ,גרעבנעזָאר
 .261 ,69 --- .א ,לַאטנעזָאר
 .175 ,142 --- .נ ,רעוָאנעזָאר



 לעסולש

 .100 ,108 --- .רד ,.שט ,יקסוועיַאר
 ,440 ,246 --- סירָאמ ,דלעפנעזָאר
 .409 ,801 ,297 ,291 -- .ט ,טרעקיר
 .140 --- .ה ,ןָאסנעזָאר

 .140 --- .מ ,םולבנעזָאר
 ,8890 ,81/ ,810 -- .בא ,גרעבנעוָאר

9, 854, 8560, 827, 858, 868, 
7, 871, 889, 490. 

 .880 ,890 ,298 --- .ל ,דלָאנניור
 .487 ,486 ,401 ,849 --- לואס ,ןיקפיר
 .809 --- .ב ,ןיוטשטָאר

 .809 --- .ר ,ןעזיור

 .445 --- ןַאמרעה ,ןָאזניבָאר

 .294 --- .ה ,רעטכיר

 .006 ,294 ,סירָאב ,ןיימשנייר
 -- (טנעדיוערּפ) רָאדָאעט ,טלעוװזור

1, 891. 

 .801 --- .פ ,םולבנעזָאר

 .898 --- .א ,דלעפנעזָאר
 .888 ,878 --- רעמלע ,גרעבנעוָאר
 .944 --- .ה ,סרעקייר
 .801 --- ינדוס ,ןַאמסיר

 .401 --- .סרמ ,דנָאמוור ,סניבָאר
 .484 --- .ס ,רענזָאר

 .489 --- סואול ,סימייר

 .488 -- לעסָאי ,ךַאבנעזָאר

 .488 --- .ר ,ןיוטשנובור

 .888 ,889 --- ללה ,ףָאגָאר

 .469 --- .א ,ורעבזוָאר

 .457 --- .שט ,גרעבענטור

 .ש

 .89 ,10 --- ףלָאדַא ,רעסַארטש
 .96 ,98 --- !עגרעס ,שטווועש
 ,126 -- (.מ .נ ,שטיוװעקייש) ר"מש

1, 882, 
 .815 ,289 ,104 ,90 -- בקעי ,ןהעש
 .167 --- .ה ,טַאחַאש

 .184 -- .ס ,ועיפש
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 .190 --- .ב ,ןָאילעבמעש

 .810 ,209 -- .מ ,ךַאש

 .218 --- .י ץרַאוװש

 ,848 ,856 ,219 ,201 --- .ב ,רעגניזעלש
0, /84, 840, 858, 854, 858, 
7, 800, 874, 879, 808, 800, 
0, 401, 406. 

 .210 --- ץרַאוװש

 .980 --- .בא ,ָאריּפַאש
 ,188 ,184 ,170 -- ףסוי ,גרעבסָאלש

0, 188, 224, 225, 906, 809, 
8, 889. 

 .980 --- .שט ,ךורבנוימש

 .178 ,170 ,108 --- .א ,ָארוּפַאש

 .180 --- .א ,דלָאגנווש

 .989 ,946 ,248 --- .ב ,רעצווווש

 .184 -- .ל ,רעיונש

 .461 ,879 ,18 ,16 --- .ד ,בוש

 .899 ,891 -- ףסוי ,ץיוועלומש

 ,204 -- .7 ,רעפווש

 ,809 ,888 ,841 --- לעומעס ,רעלדנוש
 .401 ,209 -- ווָאר ,ןַאמרעדיונש

 ,946 --- ריאמ ,דלעפניוש

 .898 --- .רד ,סקַאמ ,רעלַאטש
 ,474 ,804 ,808 --- םהרבַא ,ףָאקַאילּפיש

9, 840. 

 .489 --- טָארמַאש

 .469 ,459 --- .ה ,לעסולש

 .891 --- .פ ,רָאש

 .801 --- הרש ,ָאריּפַאש
 .149 -- .ש ,דלעפנייש

 .996 ,998 --- .נ ,לעטפעש

 .484 --- יציא ,ףרַאש

 .484 --- .בא ,טומש

 458 ,426 --- רווע ,ןַאמטכַאש
 .808 -- .ס ,לעגופש

 .899 --- .ט ,ןרעטש

 .845 -- לעומעס ,רָאש

 .840 --- .מ ,רעטכעש

 .84/ -- סקַאמ ,ץרַאוװש




